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- INTRODUçAO

1) ANTECEDENTES

A questão da cadela agroalimentar do leite, em Minas Gerais, assume contomos

especialIssimos, que ultrapassam Os aspectos meramente econômicos. Além de o Estado

ser responsável por mais de 30% da producão nacional de leite e derivados, a producão

leiteira é desenvolvida praticamente em todos os municIpios mineiros, envolvendo todas as

regiöes do Estado. Os aspectos histOricos, socials e culturais relacionados a atividade são

tracos fundamentals da identidade do povo mineiro, fato realcado pela recente atribuição

ao caracteristico queijo-de-minas do "status" de patrimônio cultural de Minas.

0 emprego da expressão "cadela", entendida corno elos de uma corrente, para

designar os segmentos de determinado setor econôrnico é apropriado e bastante comum

no meio agroindustrial. No caso do leite, essa nocão aplica-se de forma ainda mais

perceptIvel, pois Os segmentos são interdependentes e complementares.

Desde a fase que antecede a producão propriamente dita, como a pesquisa

genética na universidade, a fabricação de vacinas, medicamento.s, raçôes e outros

insumos, passando pela atividade pecuária na fazenda, a transfbrmação na indüstria de

pequeno, médio e grande portes, ligadas ou não a cooperativas de produtores, a

distribuição, ate a etapa de comercialização nos inümeros postos de venda representados

por padarias, pequenas mercearias e grandes redes de supermercados, o complexo

agroindustrial do leite é responsével pela geração de empregos e renda nas regiôes em

que se desenvolve.

Ao lado das questães econômicas, as discussães sobre o assunto devem levar em

consideração Os aspectos de saüde pUblica que o consumo de leite envolve. Os produtos

lácteos são alimentos nobilissimos, fontes insubstituiveis de cálcio na dieta humana, pois

esse elemento é responsével pela boa formação dos ossos e dentes nas criancas e pela

prevenção da osteoporose nos adultos.

E nessé contexto que se deve analisar a constituição da CPI do Preço do Leite pela

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, cuja instalação, de forma inédita, partlu de pleito

da sociedade civil. Quando os produtores de leite, brilhantemente representados pela

Federaçao da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e os sindicatos que a

integram, compareceram a este parlamento para solicitar a investigacão do que ocorria

corn os preços do produto, particularmente corn o denominado leite "longa vida", estáveis

(e elevados) para os consurnidores e, em plena entressafra, corn indicação de baixa

expressiva para Os produtores, a resposta foi imediata.
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A constituiçãO da presente comissão de inqurito deu-se, assim, em tempo recorde,

corn o apoio unânime dos parlamentares da Casa.

2) COMPOSIcAO E OBJETIVOS

A CPI originou-se de requerimento de autoria do Deputado Marcelo Gonçalves

outros, deferido na reunião do dia 21/08/2001 e publicado no "Diário do Legislativo" de

23/08/2001.

Para comporem a Comissäo foram indicados, como titulares, os Deputados Antonio

Andrade, Cristiano Canèdo, Joâo Batista de Oliveira, Kemil Kumaira, Luiz Fernando Faria,

Márcio Kangussu e Paulo Piau, e, como suplentes, as Deputados Bilac Pinto, Dilzon Melo,

Ermano Batista, Gil Pereira, Ivair Nogueira, Marcelo Gonçalves e Marco Regis. Na reunião

especial da Comissâo do dia 29/08/2001, foram eleitos presidente e vice-presidente,

respectivamente, os Deputados João Batista de Oliveira e Paulo Piau, e indicado relator o

Deputado Luiz Fernando Faria.

A CPI foi institulda corn Os objetivos de apurar, em 120 dias, Os mecanismos de

formaçào do preço do leite no comércio e na indüstria e investigar indIcios existentes de

cartelização. Na reunião do dia /12/2001, foi aprovado requerimento solicitando a

prorrogação dos trabaihos por mais 60 dias.

3) DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Para concretizar Os objetivos propostos, a Comissâo decidlu promover reuniOes

ordinárias na sede do Poder Legislativo, as 15:00 horas das terças-feiras, corn o intuito de

ouvir os representantes dos diversos segmentos da cadela, entre produtores, especialistas

de entidades püblicas e privadas, empresários e outras testemunhas que se fizessem

necessárias. Resolveu, ainda, realizar reuniOes extraordinárias em cidades selecionadas

no interior do Estado, para, em audiència püblica, coiher subsIdios diretamente junto as

liderancas do setor produtivo, bern como aos responsáveis pela indüstria e comércio locals.

Dessa forma, foram realizadas 31 reuniOes, sendo 18 ordinárias e 13

extraordinárias, nas quais foram colhidos depoimentos e informaçOes que, devidamente

gravados e posteriormente transcritos em notas taquigrãficas, foram analisados e se

revelaram de extrema valia para a consecução do presente relatOrio. Da mesma forma,
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todos as docurnentos entregues espontaneamente e as requisitados pela Comissâo foram

submetidos a análise criteriosa e forneceram importantes subsIdios para a relator.

Fol criado, ainda, conforme requerimento aprovado na Comissão, urn servico de

"disque-denüncia" na Assembléia, corn o intuito de coiher informacães diretamente dos

cidadãos interessados na questão.

A sIntese dos depoirnentos prestados nas reuniöes ordinárias e a relacão dos

documentos analisados pela Comissâo encontram-se no Anexo I e integram o presente

relatório.

3.1) Depoentes nas reuniöes da Comissão:

-Dia6/9101:

- Paulo Roberto Bernardes, presidente da Cornissão Nacional do Leite da Confederação

Nacional da Agricultura - CNA;

- Roberto Simôes, diretor-secretário da Federaçâo da Agricultura do Estado de Minas

Gerais - FAEMG;

- Rodrigo Sant'Anna Alvirn, presidente da Comissão Técnica de Leite da FAEMG;

- Vilson Luiz da Silva, presidente da Federaçâo dos Trabalhadores na Agricultura do

Estado de Minas Gerais - FETAEMG.

-12/9/01:

- AloIslo Teixeira Gomes, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite,

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CNPGLJEMBRAPA;

- Altino Rodrigues Neto, diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

- Miguel Houri Neto, delegado substituto da Delegacia Federal da Agricultura em Minas

Gerais;

- Geraldo Alvim Drusi, diretor do lnstituto de LaticInios Cãndido Tostes, da EPAMIG;

19/9/2001:

- Gilman Viana Rodrigues, presidente da FAEMG;

- Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justica do Procon Estadual, da Area de Alimentos;

- Arivaldo Sudan, delegado-chefe da Delegacia de Ordem Economics.

Obs.: A coordenadora do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais, convidada para

esta reunião, nao compareceu, nem se fez representar.

- 2619/2001:

- Antonio Claret Nametala, presidente da Associação Mineira de Supermercados - AMIS;



- Gotardo Games de Castro, gerente de Contabilidade do Carrefour;

- Roberto Carlos Evangelista, gerente de Compras do Champion;

- José Manoel Barbosa da Silva, diretor comercial das redes Epa e Mart Plus;

- Jairo Aimorés, gerente-geral do Extra Supermercados;

- ldeH Pacifico, gerente do Wal Mart;

- Judemar Rodrigues de Castro, diretor do Hiper Via Brash;

- Marcia Rodrigues Carvaiho Rodrigues, assessor econômico da FAEMG;

- Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justica do Procon Estadual, da Area de Alimentos.

- 211012001:

- José Batista de Oliveira, presidente da Associação Mineira das lndüstrias de Panificaçâo -

AMIP;

- Carla Malagoli, proprietária da Padaria Aroma & Delicately;

- Moisés Viana, proprietário da Padaria Pão na Hora;

- Cristiano Duarte de Moura, proprietário da Padaria Morini;

- Luis Carlos Xavier Cameiro, proprietário da Padaria Mangabeiras AlimentIcia;

- Gilman Viana Rodrigues, presidente da FAEMG;

- Márcio Rodrigues Carvaiho, assessor da FAEMG;

- Vereador Joâo Macedo, da cidade de Paracatu.

- 3/10/2001 (extraordinária):

- deputados que integram 0 Bloco Parlamentar Brasileiro da União de Parlamentares do

Mercosul - UPM;

- Flávio Alves Monteiro, coordenador administrativo do Bloco;

- Tércio Albuquerque, assessor da UPM;

- Gilman Viana Rodrigues, presidente da FAEMG.

- 9/1 0/2001:

- Almir José Meireles, presidente da Assochação Brasileira de Leite Longa Vida - ABLV;

- Luis Guilherme Campos de Oliveira, gerente-geral de Marketing "Categoria Lácteos" da

Tetra Pak;

- Mario Ramos Vilela, presidente do Instituto de Pesos e Medidas— IPEM.

- 16/10/2001:

- José Pereira Campos Filho, presidente da Cooperativa Central dos Produtores Rurais -

CCPR (Itambe);
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- Carlos Alberto Mansur, presidente da Vigor;

- Mozart Pacheco, presidente da Cooperativa Central Mineira Ltda. - CEMIL;

- Joäo Maroca Russo, presidente da Cotochés;

- Pedro Simão Filho, gerente de Assuntos Politicos da Nestlé;

- Fernando Friederichs, gerente nacional de PolItica Leiteira da Danone;

- Jorge Parente, diretor da Parmalat;

- Roneyson Brito de Oliveira, gerente administrativo da Dona Vaca.

- 2311012001:

- Alberto Adhemar do Valle JUnior, presidente do Sindicato da IndUstria de Laticinios e

Produtos Derivados do Estado de Minas Gerais - SILEMG;

- Ronaldo Scucato, presidente da Organizaçâo das Cooperativas do Estado de Minas

Gerais - OCEMG - e do Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo -

SENACOOP.

- 3011012001:

- José Augusto Trôpia Reis, Secretário de Estado da Fazenda;

- Marcos Lamounier Bicaiho, Secretário Adjunto da IndUstria e Cothércio.

611112001:

- Levy Nogueira, presidente do Hiper Via Brasil;

- Odair Silvério, diretor nacional de Pereciveis do Carrefour;

- Nildo Pires Alves, diretor de Controle das Casas Sendas;

- Márcio Milan, diretor de Compras Regionais do Extra.

-13111/2001:

- Ernesto Enio Budke Krug, diretor de Planejamento de Politics Leiteira da Elegê;

- Arthur Gilberto, diretor da lndUstria de Laticinios Batavo;

- Oscar Otávio Bonitha, diretor-geral da Cooperativa Central de LaticInios do Estado de São

Paulo;

- Gabriel Barros, representante da IndUstria de LaticInios Italac.

-20/11:

- Uno Marques de Oliveira, presidente da Nutril Alimentos S.A.;

- Peter Jordan, presidente da Nutrir Nutrimentos lhdustriais S.A.;
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- Salomão Teixeira de Souza, representante da Empresa Alterosa Arrnazéns Gerais e da

RepresentaçôeS Alianca;

- Marcelo Junqueira Ferraz, superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento -

CONAB - em Minas Gerais;

- Marcullo Magalh'ães, representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Seção

Minas Gerais - CRMV/MG.

- 27/11/2001:

- Adriene Barbosa, presidente da Associaçâo Mineira de MunicIpios - AMM;

- Maurlilo Guimarães, Prefeito Municipal de Curvelo;

- Derci Alves Ribeiro Filho, presidente da AMECO e Prefeito Municipal de Florestal;

- Sinval Neves Miranda, presidente da AMDOCE e Prefeito Municipal de Nova Módica.

- 0411212001:

- Daniel Manucci, presidente da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor -

ABRASCON;

- Gilman Viana Rodrigues, presidente da FAEMG;

- Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justiça do PROCON Estadual, da Area de

Alimentos.

Obs.: A coordenadora do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais, novamente

convidada, não compareceu a reuniâo, nem se fez representar.

- 10/12/2001 (extraordinária):

- Deputados Vilson Covatti, Moacir Sopelsa, Orlando Pessuti e Geraldo Lemos Scarulles,

Presidentes das CPIs do Preço do Leite das Assernbléias Legislativas do Rio Grande do

Sul, Santa Catarina, do Paraná e de Goiás, respectivamente;

- Deputado Moacir Micheletto, vice-presidente da Comissão de Agricultura e PolItica Rural

da Câmara dos Deputados;

- Deputado Federal Hélio Costa.

11/1 212001:

- Benedito Vieira Pereira, presidente da Associaçáo Brasileira das lndüstrias de Leite

Pasteurizado - ABILP;

- Joaquirn Quedas Frias, presidente da Associaçâo Brasileira de Distribuidores de Leite;

2
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- Paulo César Alvim Resende, presidente da Associação do Produtores de Leite de Minas

Gerais;

- Hilton da Cunha Peixoto, presidente da Federacao das Classes Leiteiras de Minas Gerais;

- Paulo Roberto Bemardes, presidente da Comissão Nacional do Leite da Confederacão

Nacional da Agricultura - CNA;

- Rodrigo Sant'Anna Alvim, presidente da Comissão Técnica de Leite da FAEMG;

- Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justica do PROCON Estadual, da Area de

All mentos.

-26/02/2002:

- Cello Gomes Floriani, diretor-geral do IMA, representando o Secretário de Estado da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

- Márcio Carvaiho Rodrigues, assessor econômico da FAEMG;

- José Joaquim Ferreira, pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais - EPAMIG;

- Vereador José Luiz Ribeiro, da cidade de Passos;

- Vereador Ricardo Vilela Perroni, da cidade de Carneirinho.

-05103/02:

- Sebastião César Cardoso Brandão, professor titular do Departamento de Tecnologia de

Alirnentos, da Universidade Federal de Viçosa;

- Cello Comes Floriani, diretor-geral do IMA;

- Fábio Antonio da Silva, diretor-presidente da Cooperativa Nacional de Controle de

Qualidade - CONAI;

- Alberto Adhemar do Valle Junior, presidente do SILEMG;

- Ronaldo Scucato, presidente da OCEMG;

- Rodrigo Sant'Anna Alvim, presidente da Comissão Técnica de Leite da FAEMG;

- Paulo Roberto Bemardes, presidente da Comissão Nacional do Leite da CNA;

- Cicero Alencar Egg, vice-presidente da OCEMG.

12/03/02:

- Domingos Sávio, produtor rural, ex- Prefeito Municipal e ex-presidente da Cooperativa

Agropecuária de Divinópolis;

- Oswaldo Henrique Guimarães, presidente da Cooperativa de Crédito Rural de Divinópolis

- CREDIVERDI;



- José Pereira Campos Filho, presidente da CCPR (Itambé);

- Roque Dalcin, diretor de Operaçöes da Parmalat;

- Carlos Faccina, diretor de Assuntos Püblicos da Nestlé;

- Willian Lopes Alves, gerente de Compras de Leite da Danone;

- Antonio Leite, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Formiga.

3.2) AudiénCiaS pübiicas no interior do Estado

2719/01 - Montes Claros;

4110/01 - Almenara;

11110/01 -Curvelo;

18110/01 - Juiz de Fora;

25/10101 - Paracatu;

25/10101 - Patos de Minas;

8/11/01 - Passos;

8/11101 - Uberaba;

12/11/01 - Teófilo Otoni;

12/11101 - Governador Valadares;

19/11101 - Machado;

26/11/01 - Divinópolis;

07/03102 - Lavras.

10

II- CARACTERIZAcAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE

1) A PECUARIA LEITEIRA
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A produção brasileira de lete, nos ültirnos anos, é estimada em tomb de 20 bilhöes

de litros anuais, dos quals 0 Estado de Minas Gerais, historicamnente a major produtor do

Pais, responde corn, aproximadamente, 6 bilhöes de litros, ou cerca de 30% da producao

nacional. A pecuária leiteira, presente em cerca de 300 mil propriedades rurais distribuldas

em todas as regiôes do Estado, é urna das atividades mais importantes para a

socioeconomia estadual, pals emprega expressivo contingente de mão-de-obra, gera

excedentes comerciaflzáveis e garante renda para grande parte dos municipios mirieiros. A

distribuição da produçäo no Estado, no ano de 1999, está representada no Quadro 1,

abaixo.

QUADRO I - Distribuição regional da producao de leite em Minas Gerais - 1999

Fonte: IBGE

Composta por urn grande nümero de pequenos e médios produtores, assim

considerados aqueles que entregam ate 200 litros diários para beneficiamento, a classe

produtora vem se especializando e investindo em meihorias tecnológicas, corn reflexos na

produtividade. Assim, os considerados grandes produtores, corn producâo acima dos 200

litros/dia, respondiam por cerca de 70% do volume recebido pelas indtstrias, enquanto Os
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pequenos produtores, apesar de serem maloria, respondiam corn apenas 30% da producão

entregue para beneficiarnento.

Outra constatação reevante é o deslocamento da produçâo brasileira para o Centro-

Oeste, nas areas de Cerrado. No Estado, as regiöes do Triãngulo Mineiro e Alto ParanaIba,

juntas, já superam regiöes tradicionais como a Zona da Mata e o Sul de Minas.

Observou-se, ainda, nos ültimos anos, uma drástica redução no ntimero de

produtores no Estado, e, paradoxalmente, urn aumento significativo na producão de leite. E

que, para permanecer na atividade, os produtores tiveram que se mostrar mais produtivos,

corn investimentos em methorias genéticas, de alimentação e manejo do rebanho. Muitas

dessas mudanças foram incentivadas pe!as indüstrias e mesmo pelas cooperativas, como

a aquisicão de tanques de resfriamento, em função da granelização da coleta.

o Quadro 2, abaixo, ilustra a venda desses tanques no Brasil, no periodo de 1996 a

2000.

QUADRO 2 - Evolução da venda de tanques resfriadores no Brash, no perlodo de

1996/2000

NO DE TANQUES

ANO
	

RESFRIADORES VENDIDOS

1996
	

2.023

1997
	

3.828
	

89,22

1998
	

7.072
	

84,74

1999
	

11.639
	

64,58

2000
	

5.344k
	

31,83

Fonte: Revista Balde Branco

*Estirnativa

Uma das caracterIsticas mais marcantes da pecuária leiteira no Estado era a

ocorréncia de perlodos de safra, coincidentes corn a época das chuvas, e de entressafra,

no perlodo mais seco do ano.. Foram também observados, no perlodo, incentivos a

meihoria da suplementação da alirnentaçâo do gado no perlodo seco, corn diminuição do

diferenciat de leite produzido no correr do ano. No ano de 2001, segundo dados do IBGE,

praticamente não houve entressafra.
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A associaçâo de pequenos produtores corn vistas a instalacâo comunitária de

tariquesde expansäo e a venda conjunta da producão dos associados ocorreu apenas em

casos isolados ou pontuais. Algumas indüstrias aceitararn esse modelo, mas outras a

desestimulararn, baseadas em argumentacôes técnicas ou legais relativas a dificuidades

na forma de pagamento.

Constatou-se, porém, que aqueles que deixararn a atividade eram micro ou

pequenos pecuaristas que não conseguiram acompanhar as mudanças que marcaram o

setor nos ültimos tempos, trazidas pela globalização da economia. Em Minas Gerais, a

situação assume contomos soclais graves, pois muitas dessas famIlias tinham na venda do

leite sua ünica opção de renda, e a alternativa fol deixar suas propriedades e migrar para

as cidades.

Tal situação não se justifica, pals sabe-se que o consumo de leite no Pals, de

aproximadamente 130 l/pessoa/ano, está muito aquém dos niveis recomendados pela

Organização Mundial de Saüde, que é de 160 l/pessoa/ano. Para atingirmos esse patamar,

a producão brasHeira deveria saltar de 21 para 28 bilhöes de litros anuals, e a estadual

para 8,5 bilhOes.

Minas tern condicães excepcionais, relativas a solos, clima, tecnologia e tradição,

para, em curto prazo, dobrar a producão atual de leite e derivados, desde que haja uma

politica adequada para a setor, a abertura de mercados pela superação de barreiras

sanitárias e o estabelecimento de regras mais equânimes no comércio nacional e

internacional de produtos agropecuários.

2) A TRANSFORMAçAO NA INDCJSTRIA

0 setor de transformação industrial do leite, formado por segmentos ou sistemas

diversos, é bastante heterogéneo e complexo. Em 1997, estudos desenvolvidos pelo

SEBRAE-MG estimavam em cerca de 1.200 o nmero de estabelecimentos no Estado, os

quals incluem pequenas unidades familiares e tradicionais, cooperativas regionais de

pequeno e médio portes, centrals de cooperativas e grandes empresas multinacionais, corn

atuacao destacada no comércio intemacional de lécteos.

Uma primeira classificação que poderia ser feita refere-se ao tipo de controle a que

essas indüstrias estão submetidas, quanta ao aspecto da inspeção sanitária. As que

praticam o comércio interestadual ou internacional, geralmente de major porte e

organização, inclusive cooperativas, são fiscalizadas pelo Servico de lnspeção Federal -

S!F -, do Ministérlo da Agricultura. A pequena indüstria, dedicada geralmente ao comércio
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intermunicipal, recebe controle da inspecão estadual, a cargo do Instituto Mineiro de

Agropecuária - IMA. Existe, ainda, urn grande nümero de pequenos laticInios que atuam na

informalidade, mas que, no conjunto, acabam tendo urn peso significativo no mercado de

produtos lácteos.

A seguir, alguns desses segmentos serão analisados corn mais detaihes.

2.1) A pequena e a media indstria particular

Os estabelecimentos particulares de pequeno e médio porte, em nUmero

aproximado de 600, formam a maioria das indstrias do setor no Estado. 0 ingresso das

grandes indüstrias estrangeiras no Pals e em Minas Gerais, intensificado a partir de 1990,

trouxe para essas empresas o convivio corn uma realidade completamente diferente, de

forma semeihante ao que ocorreu corn as cooperativas regionais de produtores.

Ate então, a concorrência entre esses dois segmentos tradicionais ocorria dentro de

parâmetros que permitiam a coexisténcia de ambos, que ora se integravam, ora realmente

disputavam o mercado, sem, contudo, caracterizar-se uma predominância efetiva de urn

sistema sobre o outro.

Essa situação, se de urn lado consolidou e ampliou 0 cooperativismo entre Os

produtores de leite, paradoxalmente, contribuiu para a acomodaão de algurnas empresas,

que resistiram as mudancas gerencials e administrativas, já que conseguiam sobreviver e

prestar satisfatoriamente os serviços a que tradicionalmente se propunham.

Par outro [ado, as indüstrias tradicionais locals, salvo raras exceçães, tambérn

mantinham os procedimentos inerentes a empresas antigas e familiares, renovando, as

vezes, processos e produtos, mas não as politicas de gestão.

Assim, a chegada de novos concorrentes, capitalizados e capacitados para atingir

grandes areas de atuação e grandes volumes de captaçao de matéria-prima, abalou

sobremaneira os dais sistemas, Os quais, embora divergindo na filosofia e nos objetivos

empresariais, tinham em comum o conservadorismo e o apego a métodos de gestão

superados.

0 que se viu, rapidamente, fol o fechamento de várias empresas, e a aquisição de

outras pelas grandes indUstrias. Algumas permanecerarn em atividade corn grandes

sacrifIcios, buscando adequarem-se a nova situação, por rneio de nichos de mercado, ou

especializando-se em determinados produtos, principalmente queijos tradicionais,

detentores de consurnidores fléls.

0 mesmo ocorreu corn algumas cooperativas regionais, porém corn vários

agravantes. De propriedade dos associados, elas dependiarn de decisães colegiadas e

legalmente mais complexas para encontrarem altemativas. Pressionadas por concorrentes



15

interessados em sua area de atuacão e nâo em seu patrimônio, foram desativadas aos

poucos, na maioria das vezes simplesmente pela supressão da entrega de leite pelos

cooperados. Estes, seduzidos pela concorrència, demonstraram que não tinham uma

ligação suficientemente forte corn as entidades para entenderem, nas circunstâncias, a

necessidade de manutenção do sistema.

Da situacâo descrita, resultou, em algumas areas como as regiôes dos vales do

Mucuri e do Jequitinhonha, o desaparecimento de inümeras pequenas empresas

particulares e urn cooperativismo dependente e frágil, vinculado as grandes indUstrias, em

sua maioria encampadas e desativadas pelas multinacionais, como a Nestlé, nas regiOes

citadas.

E importante salientar que as entidades governamentais responsáveis pelo controle

da concorréncia e de defesa do consumidor nada fizeram para reverter tal situacão, ou

mesmo minorar seu efeitos.

22) 0 sistema cooperativista

Segundo José Lujz Côrtes Gama, professor de administração rural da Faculdade de

Administração de Governador Valadares - FAGV -, o sistema cooperativista no Brasil

movimentava, em 1997, perto de R$ 30 bilhães na econornia e congregava perto de 4

milhöes de associados. Compunha-se de 3.991 cooperativas, sendo 34,4% no setor

agropecuário, estando presente nos importantes setores de consumo, financeiro, de

educaçào, de trabalho, de prestacão de serviços, da habitação, de produção, de

mineraçâo, e da saUde, o que faz do cooperativismo brasileiro urn importante agente na

economia nacional.

Ate 1999, existiam cerca de 120 cooperativas de produtores de leite em atuacão em

Minas Gerais, ligadas ou não a Cooperativas Centrais, a major parte fundada

anteriormente a década de 1970. Em seu conjunto, são responsáveis pela captacao do

major volume de leite no Estado, mas possuem pequena participação na industrializaçâo

total, atuando principalmente como intermediárias no processo, pois revendem o leite para

a grande indüstria.

De maneira geral, essas cooperativas surgiram da percepção, por parte de alguns

produtores ou lideranças rurais de determinadas regiöes, da necessidade de se

organizarem para a obtenção de meihores resultados corn a comercialização do leite e a

aquisicao, de insumos. A adrninistraçao dessas entidades, atribulda a uma Diretoria (ou

Conseiho de Administracão) eleita entre os membros dos seus quadros, dependia da

própria capacidade empresarial dos escothidos, os quals se dividiam entre as atribuiçães

dos novos cargos e suas atividades particulares. A contratação de administradores
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profissionais não era frequente, salvo em areas especIficas, porém corn funcöes rnais

gerenclais do que estratégicas (ex.: area industrial).

0 modelo costurnava produzir decisöes empresarials mais politicas do que técnicas,

além de experiéncias empIricas de mudancas, o que explica, parcialmente, a concorrência

predatória entre Cooperativas, o iniclo e parahsação de atividades industrials e a

manutencão de setores deficitérios e estruturas pesadas e burocráticas, desnecessérias

em face dos recursos gerencials hoje existentes.

Assim, é necessário que o segmento formado pelas cooperativas regionais se

adapte as novas situaçöes administrativas e mercadológicas, reduzindo custos

operacionais e quadros de pessoal, de forma a comprovar a capacidade do sistema em

competir eficientemente, sem despir-se de sua caracteristica bésica de "sociedade de

pessoas" e de sua gestão democrática.

Outra caracteristica do sistema cooperativista é que a legislação admite a reunião

de cooperativas singulares em urna central, como forma de aumentar sua competitividade

no setor em que atuam. Em Minas Gerais existem trés dessas organizaçöes: a Cooperativa

Central Mineira Ltda. - CEMIL -, corn atuacão preponderante nas regiôes do Alto Paranalba

e Triãngulo Mineiro; a Cooperativa Central dos Produtores de Leite - CCPL -, mais atuante

na Zona da Mata, e a Cooperativa Central dos Produtores Ruräis - CCPR -, detentora da

marca Itambé, cuja atuacão é major no Centro-Oeste mineiro.

Esta ültima, formada por 32 cooperativas singulares e cerca de 8.000 produtores

rurais de Minas Gerais e Goiás, é a terceira major compradora de leite do Pals, corn

capacidade industrial para processar diariamente 2,4 milhães de litros de leite.

Deve-se ressaltar, por oportuno, que a Itambé é uma das ültimas grandes centrals

nacionais que resistem a concorrência das mega-empresas estrangeiras, cuja atuação no

mercado brasileiro se intensificou na ültima década, por melo de fusOes, incorporacães e

aquisiçôes de cooperativas ou indüstrias particulares tradicionais. As detentoras das

marcas Gogó, de Golés, Batavo, do Paraná, Elegé, do Rio Grande do Sul e Paulista, de

São Paulo, são exemplos de Centrais que passaram ao controle das empresas privadas

multinacionais.

E indispensável, portanto, uma reorganizacão do sistema cooperativista de

produção de leite no Pals, de forma que a intermediaçâo dessas organizaçôes, as vezes

corn estruturas administrativas obsoletas, não venha onerar a produção priméria. A

iniportãncia desse segmento como regulador de mercado, capaz de integrar uma produção

pulverizada em urn grande nümero de propriedades rurais, precisa ser entendida e

incentjvada pelos Poderes Püblicos Estadual e Federal, corn os instrumentos de que

dispOem.
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Urn cooperativiSmO forte, modemo e saudável, mas ao mesmo tempo àgil e menos

oneroso para o produtor, será instrumento importante na poltica geral do setor de

laticInios, visando ao equilibrio da cadeia de produçâo, industrializacão e consurno.

2.3) As grandes empresas privadas

A presenca das grandes indüstrias no cenário do mercado do leite, tanto como

compradoras diretas de matéria-prima, quanto como vendedoras dos produtos

industrializados, intensificada e diversificada durante a década de 1990, acarretou

significativas transformacâeS no se tor laticinista mineiro.

Inicialmente, verificou-se, entre os produtores, uma natural euforia pela substituiçâo

dos compradores tradicionais por outros, aparentemente meihor estruturados.

Sendo muito ténue a ligação da maloria dos fomecedoreS corn suas cooperativas

cu laticInios particulares, poucos foram Os que formaram uma linha de resisténcia aos

nov05 concorrentes. Muitas empresas, simplesmente, fecharam as portas, outras foram

adquiridas p&as grandes indüstrias e posteriormente desativadas, e algumas cooperativas,

como citado anteriormente, passaram a recoiher a produção dos seus cooperados e a

vendO-la para a grande indüstria, retendo parte do preço obtido para fazer face as suas

despesas administrativaS e operacionais. Em várias regiôes do Estado, o sistema

cooperativista praticarnente desapareceu, após ser totamente desarticulado.

Vale ressaltar que momentaneamente os preços recebidos pelos produtores,

superaram, de fato, aqueles praticados pelos antigos compradores, ou seja, as

cooperativas e as pequenas e médias empresas regionais. Entretanto, estabelecida a

lideranca da grande indUstria na região, os preços imediatamente voltaram aos patamares

habituais, oscilando dentro dos parâmetros gerais do mercado.

Além do mais, a concentração de compradores em urn nCimero reduzido de grandes

indüstrias que passaram a dominar o mercado, seguramente, prejudicou a livre

concorrência, ao diminuir drasticamente o poder de barganha dos produtores, agora

obrigados a lidar corn negociadores mais organizados e estruturados, detentores de

informaçães estratégicas e logIsticas inacessiveis ao fomecedor. Isso, talvez, explique, ao

menos em parte, a redução orquestrada dos precos recebidos pelos produtores que se

observou em todo o Pals, em plena entressafra de 2001, como se observa no gráfico

abaixo.
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Empresas que tiveram majores quedas em sets precos no anode 2001

jan	 1ev	 mar	 ebr	 Mai	 junjul	 ao	 set	 out	 nov	 dez

Mos.s

Fonte Sindicato dos Produtores Rurais

Paradoxatmente, a diminuicão no nümero de produtores ôcorreu simultaneamente a

urn aumento da producão no Pals. Tat fenômeno, que se observou em todas as regiOes

produtoras do mundo, é atribuIdo a necessária economia de escala e a adoção de

tecnotogias mais sofisticadas inerentes aos padröes de qualidade desejáveis. Contudo, a

presenca das grandes indUstrias, indubitavelmente, apressou e definlu tal processo, cuja

adequaçao a realidade brasileira, e particularmente a realidade mineira, é por muitos

questioriada.

Esse processo de concentracão da produção evidencia-se quando analisamos o

Quadro 3, abaixo.

QUADRO 3- Relação das 12 maiores empresas de laticinios no Brash, por volume de

leite recebido (1.000 I) e nümero de produtores, de 1996 a 1999.
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ltarnbé	 710.094	 17T6,422	 1752.628	 797.000	 19.927	 18.250	 15.369	 12.690

668.097 ) 672 42i 625:57V4 41Z59i- 254Q4	 2441	 26	 4554
4

Elegé	 559.653	 607.198	 602.514	 660.209	 44.000	 38.537	 34.402	 34.402

3O57	 25.i.55	 287.830	 23i00i	 8368 : 18.i 42-f . 6Z4424 42

Batávia/Agromilk	 268.330	 1273.570	 274.022	 296.737	 11.820	 111.125	 10.393	 7.772

W60OOr1i.66OOO	 T	 f&4857	 ô;b	 4obO%j

Danone	 172.692	 1166.949	 144.429	 120.000	 2.106	 1.426	 651	 410

Leite L	 -	 141.000	 1165.000	 1192.000	 I-	 15.880	 16.930	 18.650

TOTAL

	

	 5.170.752 J0.115	 15.480.127 15.303.096 1197.004 1175.450 151.926 133.367

Fonte: CNA/DECON, PENSA

Considerando-se a aquisição de leite pelas 12 maiores empresas receptoras no

Brasil no perlodo de 1996/99, observa-se que houve uma exparsâo media na produção

brasileira da ordem de 2,56%; o nümero de produtores, nesse mesmo perlodo, passou de

197.004, para 133.367, configurando uma reducao de 32,30%. No caso de Minas Gerais, a

redução no nümero de produtores na major receptadora de leite no Estado foi de 36,22%,

enquanto houve urn acréscimo na producão de 12,24%.

As mudanças ocorridas beneficiaram os produtores mais eficientes que puderam

manter-se na atividade. Como se pode observar no Quadro 4, a seguir, o volume diário por

fornecedor elevou-se de 99 litros em 1996 para 173 litros, em 1999, configurando urn

aumento médio de 75%.

QUADRO 4 - Volume diário por fornecedor dos principais laticInios do Brasil (lldia), de

1996 a 1999.

Nestlé

Itambé

100	 1110	 1129

LJI V a *1 }-±` i^l ^ `-:^ 	M
98	 1110	 1134

163	 63%

172	 75%
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Fonte: CNA, PENSA

Deve-se ressaltar que mesmo as maiores indüstrias, para negociar sua produção,

recebem violenta pressâo por parte das grandes redes de supermercados, que detêm e

usam grande poder de influenciar precos e condicães de comercializacão. Tais empresas,

via de regra, não tratarn o produtor como parceiro, mas como o elo mais fraco da corrente,

passivel de ser explorado. Tal atitude contnbui decisivamente para o desequillbrio de todo

o complexo agroindustrial, que gera a crise e o desestimulo no setor primário da producão.

3) A COM ERCIALIzAcA0

3.1) 0 comêrcio varejisfa de pequeno e medic portes

0 deslocamento do principal canal de escoamento do leite e produtos lácteos das

pequenas e médias empresas locals para as grandes redes de supermercados, que se

verificou nas grandes e médias cidades brasileiras, demonstrou àqueles varejistas que,

para permanecerem, ' ainda que marginalmente, no mercado, teriam que fazer adaptacôes

e modificaçöes em suas práticas comerciais, especialmente quanto ao atendimento ao

consumidor e a exposição dos produtos colocados a venda.

0 surgimento do leite "longa vida" permitiu as famIlias estocar maiores quantidades

do produto em casa, tomando desnecessária a compra diana na padania ou mercearia da

esquina. Corn isso, as compras nesses estabelecimentos, no que se refere a laticmnios, em
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gerat, ficaram restritas a urgèncias ou a compiementaçöes do que se adquire nos

supermercados.

Como as quantidades adquiridas por esses comerciantes são pequenas, o poder de

barganha pende para 0 !ado das indüstrias e distribuidores, o que acaba por elevar Os

preços e diminuir sua competitividade junta as grandes redes supermercadistas, corn

prejuizo também para os consumidores. A solução parcial encontrada por alguns foi o

atendimento diferenciado ao cliente, além da especialização em alguns tipos de produtos,

so disponIveis regionalmente.

A diminuiçâo da participacão do setor de pequenos e médios varejistas na

comercialização de produtos lécteos é fator que favorece o surgimento de imperfeiçôes na

cadela do leite e, em ültima aná!ise, o aviltamento dos precos pagos aos produtores pelas

indUstrias, que , pressionadas pelas redes de supermercados, buscam, a todo custo, a

recomposição de suas margens.

3.2) As grandes redes de super . e hipermercados

Estudos recentes, reaflzados pela Universidade Federal de Viçosa sobre

comerciallzação de leite e derivados no Estado de Minas Gerais, demonstram a

predominància dos super e hipermercados nas vendas de Iéite e produtos Iácteos,

modificando situaçOes anteriores em reiação ao pequeno varejo (padarias, mercearias,

mercados de vizinhança, etc).

Como conseqüêflcia, essa migracão do consumo domiciliar trouxe para a indüstria a

necessidade de negociar corn urn cliente poderoso e exigente. Mesmo as maiores

indóstrias mostram-se inferiorizadas diante do poder de compra e organizaçâo das redes

de super e hipermercados.

Segundo dados dos prOprios varejistas, as cinco maiores redes supermercadistas -

Os Grupos Carrefour, Pão de Açücar, Casas Sendas, Rede Sonae e Wal Mart - detêm 50%

de toda a comercialização de leite e produtos {ácteos no Pals. Tal fato, por si so, deveria

impor aos ôrgãos pibIicos de defesa da ordem econômica uma reflexão sobre seus

comportamentos empresarlais, perante os fornecedores.

0 setor de supermercados passa por urn processo acentuado de concentraçáo,

marcado por fusães, aquisiçöes e incorporaçães. As grandes redes avançam sobre Os

mercados de todo o mundo, visando, corn o aumento da escala de compras, obter as

methores condiçães de comercialização possIveis. Redes regionais e tradicionais, mesmo

de grande porte, são adquiridas ou associadas a gigantes multinacionais, passando a atuar

dentro dos padrOes dos novos proprietários ou sôcios.
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Acresça-se a essa situacão a concentracào do segmento superrnercadista em

poucas redes de âmbito mundial, e estará formado o cenário propiclo as exigências

crescentes feitas as indüstrias, sob diversos pretextos, para que, de alguma forma,

participem dos custos do varejo, mediante negociaçöes em que o poder econômico e os

esquemasde pressâo comercial predominam sobre a ética.

4) ASPECTOS INSTITUCIONAIS

As instituiçöes federals, estaduals e municipais envolvidas na cadeia do leite atuam

de duas formas distintas: como reguladoras e executoras das poilticas püblicas para o

setor, nas areas especificas de fiscallzacão, tributação, pesquisa, vigilância sanitária, entre

outras, e como adquirentes de leite e produtos lácteos para diversos programas sociais.

Quanto ao primeiro papel, deve-se observar que os órgãos responsáveis pela

execucâo daquelas poilticas, especialmente os da esfera federal, vêrn passando por urn

verdadeiro sucateamento, em nome da diminuicão da presença do Estado na economia.

Para o setor lácteo, essa experiência vem se mostrando extremamente danosa,

notadamente nos setores de controle da qalidade dos produtos e de incentivo a produção.

Entre Os demais programas, destaca-se o da merenda escolar, que atinge todos os

municIpios brasileiros. A caracterIstica principal desse programa é sua descentralização

administrativa, cabendo principalmente ao govemo federal o repasse de verbas as

Prefeituras Municipais, que se responsabilizam pelos procedimentos licitatôrlos necessárlos

as aquisiçöes do produto.

Nota-se, nessas licitacOes, a preferência absoluta pela aquisiçao de leite em pô,

pelas facilidades de armazenamento oferecidas pelo produto desidratado em relação ao

leite fluido.

Verifica-se, também, nas capitals e grandes cidades, a predominância de empresas

de intermediação (chamadas "sem fábricas") nas concorréncias realizadas, em função dos

grandes volumes licitados e de exigencias dos editais, que, muitas vezes, afastam as

indüstrias locals e cooperativas regionais dos processos licitatôrios.

Mesmo em municIpios menores, localizados nas regiOes produtoras, dá-se

preferencia ao leite em p6 nas aquisiçães püblicas, afastando produtores locals e regionais

de leite pasteurizado. Essa polItica facilitou, em passado recente, a participacão de

empresas importadoras de leite em p6 nesse mercado institucional, 0 que certamente

também contribuiu para a atual crlse instalada no setor.

Medidas recentes do Govemo Federal, fruto do trabaiho dos ôrgâos de

representação dos produtores, aliadas 6 valorizaçâo da moeda norte-americana frente ao
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real, inbirarn a concorrãncia predatôria des importaçöes, pois hoje o produto nacional estâ

dsponIveI no mercado , a preços rnais baixos que o importado.

Para que o aspecto institucional se constitua em urn aUado dos produtores e em urn

fator de equilIbrio na cadela, são necessários estudos que regionalizem as aquisiçöes, corn

utilizacão do leite fluido onde for possIvel, em termos de producao, preço e logIstica.

São necessários, ainda, estudos sobre concorréncias püblicas que permitam a

participacão de maior nümero de licitantes, incentivando-se a participacão de cooperatives

de produtores, além do retorno de alguns programas de distribuição de leite pelo governo.

A distribuição de leite a determinadas faixas de populacão comprovadamente

carente e em situação de risco nutricional, como criancas, gestantes e nutrizes, tern efeito

imediato na saQde e na qualidade de vida, evitando as onerosas despesas de tratarnento

de doencas provocadas p&a falta de nutrientes.

Experiéncias anteriores demonstram que a substituição desses programas pela

distribuicão de dinheiro em espécie, cu mesmo na forma de vales ou "tickets", pode gerar

distorçOes nas prioridades des families beneficiadas, invalidando os objetivos almejados.

A conclusão a que se chega é que o setor püblico, ao atuar no mercado de lácteos

corno comprador cu intermediador, deveria agir em parceria corn os produtores, por

intermédio de sues representaçöes, cooperatives e indüstrias, b que poderia contribuir

significativamente para diminuir as disparidades hoje existentes na cadeia produtiva do

leite.

III - AS INvEsTIGAc0Es

1) DECLARAçOES A COMISSAO E ANALISE DA DOCUMENTAQAO RECEBIDA

0 ponto de partida para as investigaçães da CPI foi a queda acentuada, em plena

entressafra, dos preços pagos pelas indüstrias de laticmnios aos produtores de leite, de

forma injustificada, conforme documentos entregues pela FAEMG aos parlamentares

mineiros. Por outro lado, os preços ao consumidor permaneciam inalterados (e elevados)

nas prateleiras dos supermercados. Suspeitava-se, portanto, que os demais segmentos da

cadeia, representados pela indüstria e pelo comércio varejista, promoviam distorçäes

graves no mercado, uma vez que os produtores estavam sendo pressionados a entregar

seu produto por preços vis, que sequer cobriam os custos de produção.

Para atingir os objetivos a que se propôs, quals sejam, apurar os mecanismos que

influenciavam a formação do preco do leite na indCistria e no varejo e detectar indicios de

formacão de cartel nesses segmentos, a CPI resolveu, a princípio, coletar os dados que
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julgava indispensáveis para formar o conhecimento a respeito do assunto. Para tanto,

convocou representantes de todos os segrnentos envolvidos na cadeia agroalimentar do

lejte para prestar depoimentos em reuniöes na Assembléia e no interior do Estado.

Além disso, requisitou documentos diversos, corno notas fiscais de compra e venda

de indüstrias e superrnercados, recibos de produtores rurais, planithas de custos de

indüstrias e de órgãos govemamentais, entre outros. Nos encontros realizados no interior,

a Comissão recebeu, diretamente dos produtores, recibos e notas de recebimento de

venda de leite, que comprovavam o aviltamento dos preços pagos pelas indüstrias e a

forma de atuacão danosa das grandes redes de supermercados.

Para meihor compreensão dos fatos apurados, passaremos a anãlise de alguns

desses depoimentos e documentos.

a) A atuação dos superrnercados na forma gao do preco do feite

A predominância das grandes redes de supermercados na comercialização de leite

e produtos lácteos indica que a major margem de lucro da cadela produtiva do leite fica

corn o setor do grande varejo. Eventuais promocöes, que geralmente ocorrem corn marcas

pouco conhecidas de produtos lácteos, muitas vezes oriundas de regiöes distantes, e corn

as quais o consumidor não está habituado, servem para macarar a situagão real dos

preços.

As marcas mais conhecidas, principalmente de leite UHT(longa vida), permitem aos

supermercados trabaihar corn margens superiores so que seria aceitável como retribuicao

pelos serviços prestados. Por outro lado, a indüstria, ao negociar em condiçôes difIceis e

onerosas, imediatamente tenta recompor suas margens, comprimindo Os precos pagos aos

produtores de leite.

Pela argumentacão dos supermercadistas, as reducOes de precos obtidas

reverteriam em benefIcio dos clientes, uma vez que permitiriam vender a precos menores.

Entretanto, tal fato raramente ocorre. Nos meses de setembro e outubro, quando o

leite sofreu as maiores quedas de precos aos produtores, foram pesquisadas diversas

marcas de leite UHT (longa vida) e outros produtos lácteos no mercado de Belo Horizonte,

e os precos encontrados demonstravam diferenças brutas de ate .45% em relagão aos

preços pelos quais foram adquiridos das indüstrias.

Além disso, a queda de preco do leite ao produtor, de ate 40% em setembro, em

relacao a juiho de 2001, nao fol repassada aos consumidores, tendo-se registrado quedas,

em alguns produtos de, no máximo, 15% no mesmo perlodo. Ressalte-se que muitos

produtos nao apresentaram reduçâo alguma de pregos.
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A existéncia de diversos tipos de negociaçôes mediante as quais as indcistriss são

compelidas a participar do custejo das grandes redes de varejo, por meio de bonificaçöes

em produtos, de cotas em dinheiro, de participacão em promocöes, campanhas

publicitárias, festas de inauguração de lojas, verbas de combate a concorréncia, entre

outras exigências de legaildade duvidosa, foi comprovada por declaracaes dos prOprios

representantes dessas empresas, que alegam tratar-se de práticas comerciais usuais e

praticadas em todo a mundo. Porém, tais práticas sempre ampliam as possibilidades de

lucro dessas redes de auto-servico, devido a sua major organizacão e ao poder de pressao

de que dispöem, mesmo frente as grandes indüstrias de laticinios.

Pode-se afirmar, também, que o grande nümero de produtores de laticInios e de

leite UHT (longa vida) provocou uma concorréncia predatória dentro do setor industrial, a

que proporcionou urn ambiente adequado para que, ao contrário do que os

supermercadistas procuram demonstrar em suas dispendiosas campanhas publicitárias, a

setor do grande varejo ampliasse as lucros, desequilibrando toda a cadeia produtiva.

A concentração do varejo em urn pequeno nümero de grandes redes

transnacionais, resultado da globalização da economia, é fenômeno, aparentemente,

irreversIvel, apoiado em grandes empresas capitalizadas, ou corn crédit& disponivel no

mercado internacional em condiçães favoráveis de juros le prazos inexistentes

internamente. Entretanto, enquanto nos paises desenvolvidos existem mecanismos que

impedem a formacao de monopólios, fiscalizacao eficiente e consumidores organizados, no

Brasil, as normas de controle da concorrência e defesa das relaçôes de consumo são

recentes, as vezes carentes de regulamentação e de difIcil aplicacao, dentro da estrutura

existente nos setores estatais responsáveis por sua aplicacão.

Estudos elaborados pela revista "Marketing Monitor" demonstraram que, em 1998, a

margem de lucro dos supermercados para os produtos lácteos apresentava percentuals

abusivos. 0 gráfico abaixo, referente ao queijo mussarela, representa adequadamente a

situacão geral do setor.



250

200

150

100

50

26

M argem do Lucre des Superm etcadds
(M u505relas Fatladas em %

.5,107	 c IjS7	 jun57	 juU57	 .9oFS7	 ..1197	 oI/97	 flowS?	 d.z197	 JcnISO

Fonte Marketing Monitor

Diante desse quadro, aparecem as oportunidades para as pràticas comerciais

inadequadas, que so favorecem a concentração de renda e a manutenção da difIcil

situaçâo dos produtores rurais, além de dificultarem o acesso dos consumidores de menor

poder aquisitivo aos produtos tácteos.

Esta CPI demonstrou que a afirmativa dos representanfes dos supermercados de

que não participam da forrnação dos preços, apenas repassando aos consumidores finals

os precos industriais acrescidos das margens necessérias a rnanutenção do seu negócio, a

nosso ver, nãO procede, pelo menos na comercialização do leite e derivados.

A perecibilidade, caracteristica própria da maloria dos produtos lácteos, ilmita a

atuação de seus fabricantes, no que se refere ao armazenamento a espera de

oportunidades favoráveis de venda. 0 fluxo de fomecimento dos produtos é continuo e,

além do mais, existe urn grande nUmero de empresas disputando o mesmo mercado, corn

produtos similares em qualidade e custo de produção. As vantagens na comercialização,

portanto, estão corn as grandes redes supermercadistas.

b) A atuação das indástrias

A major parte dos documentos recebidos pela CPI demonstram, de forma

irrefutável, o aviltamento dos precos pagos aos produtores. Os valores recebidos em

agosto de 2001, data da instalação da CPI, em tomo de R$ 0,20, demonstraram queda

superior a 50%, quando comparados corn o mesmo perlodo do ano anterior, quando

oscilaram em tomo de R$ 0,42.
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Deve-se ress&tar que a panHha de custos fornecida pela Embrapa a CP-I rev&a

que o custo médlo de produção do litro de leite girava em tomb de R$ 0,37, em juiho de

2001. Ora, quslquer valor abaixo disso deveria ser considerado inadmissivel para o

produtor, pois torna sua atividade economicamente inviável.

o argumento das indüstrias, pequenas, médias ou grandes, cooperativas ou nâo, e

de que havens excesso de producâo, e que a queda dos preços refletia a lei da oferta e

procura. Contudo, não fizeram mencão a redução das importaçöes observadas em 2001 e

ao aumento do consumo de produtos lácteos, notadamente de logurtes e bebidas lácteas.

Observa-se, também, que Os preços não baixaram para a consumidor final, exceto após a

instalacão da CPI, quando ocorreu uma diminuição significativa dos preços nas redes de

supermercados de Belo Horizonte.

Outra prática suspeita, e que se comprovou ao final dos trabaihos, é que as

empresas de determinada região se reünem para combinar preços, mediante a estipulacão

de urn teto a ser pago aos fomecedores, o que configura fraude a concorréncia, por

formacão de cartel.

Segundo denüncias na reuniäo da Comissão em Divinópolis, as reuniOes para

acertar preços na região Centro-Oeste do Estado ocorriam no Hotel-Fazenda Alamo, no

municIplo de Campo Belo. As notas taquigráficas da reunião trazem os detaihes dessas

denUncia.

c) 0 consurno de leite UHT (longa vida) e as embalagens

0 incremento do consumo do leite longa vida (UHT) no Brash, ocorreu de maneira

extraordinanamente rápida, na medida em que a prOpria indüstria de embalagens, no caso

a niultinacional Tetra Pak, se encarregou de liderar intensa campanha promocional, além

de disseminar, sob as formas de venda ou locaçâo, seus equipamentos e produtos entre

as indüstrias de laticInios, independentemente do porte ou area de atuação. 0 gráfico

abaixo ilustra a evolução do consumo do leite UHT no Brash, de 1990 a 1999.

I.



1990	 1999

35

30

25

20

15

10

5

28

CONSUMO BRASILE1RO DE LEITE LONGAVIDA
(em m!Ihöes litros)

Mo

Fonte: CNA

A empresa Tetra Pak, ao contrário do que acontece em outros palses, encontrou

terreno favoràvel para suas atividades no Brash, inclusive pela nossa grande extensào

territorial, ajudando as grandes indüstrias processadoras de leite a expandir a fronteira da

produção para regiöes onde predonilnava a pecuária de corte, como o Norte e

principalmente o Centro-Oeste do Pals.

A facilidade do transporte do leite já envasado e sua du(abilidade sem refrigeraçäo

explicam, em parte, a preferência pelo leite longa vida, em detrimento do leite pasteurizado.

0 gráfico abaixo mostra o consumo do leite tipo "C", de 1990 a 1999.

CONSUMO BRASILEIRO DE LEITE TWO C
(em milhöes litros)

1990	 1999

Mo

Fonte: CNA
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E born lembrar, contudo, que para o leite tipo "C" a indüstria manteve urn tipo de

emba!agem que apresenta uma série de problemas, pois não se invesUu na sue

modemização.

Assim, o leite UHT, corn uma qualidade que pode, em alguns casos, ser duvidosa, e

corn uma embalagern que, aém de dispendiosa (seu custo muitas vezes ultrapassa o valor

de urn litro de leite pago ao produtor), causa danos ao meio ambiente, praticamente

cornandou urn processo de mudança de hábitos de consumo hoje dificilmente reversivel.

Tal produto con.tribuiu, ainda, para a desorganizacão das bacias leiteiras

tradicionais, já que os produtores investiram em melhoramento genético do rebanho,

alirnentacão adequada para o gado na epoca seca e tecnologias modernas de produção,

além de práticas sanitárias adequadas, para, em seguida, viverem uma crise sem

precedentes no setar.

São necessárias pesquisas sérias em tomo de alternativas para embalagens, tanto

do leite pasteurizado quanta do UHT(longa vida), pois na situacao atual da pecuária de

leite, qualquer econamia poderá ser revertida em meihor remuneracão aos produtores, sem

prejudicar a qualidade do produto.

d) A atuaçâo da CCPR/Itambé

Durante os trabahos da CPI, principalmente nas audiências no interior do Estado,

ocorreram var-las manifestaçOes de insatisfação dos produtores corn a forma de atuação da

CCPR/ltambé.

Em DMnOpolis, foram feitas acusaçöes de "dumping" P01 parte da empresa, corn 0

intuito de aliciar produtores da cooperativa local para que passassem a fomecer leite para

uma associada da Itambé.

Ficou clara a necessidade de adequação do modelo constituldo pelas centrals de

cooperativas a uma nova situacão que elimine, cu pelos menos minimize, tais conflitos.

Isso poderia ser obtido mediante mudanças de posturas, politicas de assistència técnica

adequadas e criacão de mecanismos conjuntos de comercialização de produtos

industrial izados, evitando-se a concorréncia entre cooperativas pertencentes a urn mesmo

sistema e entre as cooperativas singulares e a Central.

Ha necessidade também de urn processo adequado de comunicaçãa e informação

entre a Central e suas fihiadas, que atinja os produtores de forms mais eficaz,

proporcionando melhor integração entre as partes envolvidas.

e) Inspeção sanitária e fraudes
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o Departamento de Inspeçäo de Prod utos de Origern Anima! - DIPOA, subordinado

A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da AgricuRura e Abastecimento,

estabeleceu, em 1952, a legislaçâo que trata do regulamento de lnspeção Industrial e

Sanitãria de Produtos de Origem Animal - RIISPOA. Desde sua implantaçào, esse

regulamento sofreu quatro alteraçôes, a Cjltima em junho de 1997.

o Serviço d.e Inspeçâo Federal - SIF - é o ôrgo respons6vel pela inspecão e

fiscalização dos estabelecimentos que processam produtos de origem animal e que

praticam o comércio interestadual ou internacional. Embora o nümero desses

estabelecimentos tenha praticamente dobrado entre 1980 e 1990, não se observaram

novas contrataçöes de técnicos habilitados pata prestar tais serviços.

Dessa forma, fica clara a precariedade da inspecão federal em Minas Gerais e,

provavelmente, em todo o Pals.

Esta situaçâo aumenta a possibilidade de fraudes, induz a continuidade da

informalidade no setor lácteo e dificulta a açäo das indüstrias sérias, que enfrentam a

concorrência desleal daqueles que não cumprem as normas sanitérias e ate fraudam os

produtos que processam, valendo-se de artificios que comprometem a qualidade, nocivos a

saüde pUblica.

Durante os trabaihos da CPI, por várias vezes o tema "fraude" veio a tona, na maior

parte das vezes relacionado a adição de soro de leite a diversos produtos, especialmente

ao leite em pó e ao leite UHT (longa vida).

Na tabela abaixo, constata-se o aumento de 230% na importação de soro de leite

em pô nos Ultimos anos, cujo volume, que se situava em 13,2 milhOes de kg em 1997,

atingiu 43,6 milhôes de kg em 2000. Em 2001, corn os resultados consoUdados ate

outubro, esse volume já atingiu 32,2 milhôes de kg.

QUADRO 5 - lmportacão mensal de soro de leite (1.000 kg) no perlodo de 1997 a 2001.
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-	 -	 esoLIqthao mflig

Meses .,	i997-.	 1998-:•-- 1-099''	 2000	 2001

Janeiro	 787	 1.598	 1.765	 1.801	 5.216

Feverero	 340	 1 042	 1 418	 3. :14	 1 510

M&rçc	 1.001	 2.978	 2.891	 3.868	 2.213

briI'- .	 •132.	 ,4003:	 3308	 .

Maio	 936	 4.393	 2.813	 4.276	 2.879

Junho	 52.,.	 330	 3.83 •- 4:1&

Juiho	 1.581	 3.536	 3.200	 3.927	 3.780

Agosto	 1339	 3 49	 2 316
	

2.987 4 798

Setembro	 1.453	 3.01	 3.682	 2.781	 2.912

OUtibro: .-	 1:269.,.	 t603,	 .	 2.137	 . 4.974.2614
L.

Novembro	 1.691	 1.313	 1.628	 4.171

2 ..'9 5 3

Total	 13.214	 31.495	 30.470	 43.628  32.200

Fonte: CNA

Segundo técnicos ouvidos pela Comissão, alérn de outras informaçães constantes

na literatura especializada, a adição de soro ao leite UHT torna-se de difIcil deteccão apôs

ultrapassados trés dias do seu processamento, exigindo técnicas e equipamentos

indisponIveis nos Iaboratórios nacionais, püblicos ou privados.

A grande importaçâo de soro de leite em pó, mesmo após a alta do dólar e as

medidas tomadas pelo Govemo Federal em favor da producao nacional, poderia ser

explicada, em parte, pelo comportamento fraudulento de algumas indüstrias.

A CPI requisitou ao Laboratôrio de Referenda Animal - LARA -, do Ministérlo da

Agricultura, corn sede em Pedro Leopoldo, resultados de anãlise em que foram detectadas

fraudes de adição de soro de leite a produtos lácteos. Constatou-se a ocorrência dessa

prática pot algumas empresas, especialmente no leite em p6 e no leite UHT.

IV - RESULTADOS E CONCLUSOES

1) Aspectos gerais
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Ao térmno dos trabaihos desta CPI, pode-se afirmar, sern sombre de düvida, que

os objetivos inicialmente propostos foram plena.mente atingidos.

A mobilização em tomb do assunto superou as mais otimistas das expectatvas, o

que transformou os problemas dos produtores, e, mais amplamente, de toda a cadeia

agroalimentar do leite, em objeto de comentários e análises pela imprensa de todo o Pals,

além da repercussão que resultou na instalacão de outras quatro CPI's nas Assembléias

Legislativas de Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A documentação obtida e as depoimentos e informacôes coihidos em diferentes

fontes permitiram urn conhecimento aprofundado dos meandros da industriaUzação e da

comercializaçâo do leite e seus derivados. Ate então, tais informaçöes so eram disponhveis

para os prOprios integrantes do processo, os quais, no entanto, detinham apenas

informaçOes setorlais, ou não eram suficientemente isentos para uma análise abrangente

da matéria, envolvendo todos Os seus aspectos técnicos e econômicos.

Esse conhecimento nos trouxe um  confirrnação: os produtores, embora tenham ao

longo dos Ultimos anos meihorado a tecnologia e aumentado a produtividade, representam

a parte mais vulnerável da cadeia, o que os leva a passar por crises como a atual, em que

as preços recebidos sequer cobrem os custos de produção.

A guerra fiscal entre as Unidades da Federacão e a postra legalista do governo do

Estado em relacão aos aspectos tributários, sem oferecimento de vantagens não previstas

em regulamentaçOes legais, dificultaram, em determinados momentos, a instalação de

novas indüstrias de laticInios no Estado, tendo-se verificado o fechamento de algumas

unidades de empresas que preferiram concentrar suas atividades em outros Estados,

embora captando leite em Minas Gerais.

Entretanto, medidas recentes tomadas pela Secretaria de Estado da Fazenda,

introduzidas por legisacâo oriunda de projeto de lei de autoria desta CPI, embora sem se

afastar da poiltica tnbutária govemamental, flexibilizaram algumas situaçöes, perniitindo a

competitividade das indUstrias já instaladas, mediante a adoçâo de mecanismos leghtimos

de poiltica tributária, que certamente facilitarão a instalação de novas indüstrias no Estado.

Existern, portanto, plenas condiçOes para expansão do parque industrial mineiro,

corn geração de empregos e desenvolvimento em diversas regiOes do Estado.

De urn modo geral, pode-se afirmar que Os principais fatores que influem na

formação do preco do leite ao produtor, bern como na sua manutenção em patamares mais

baixos são:



a) a cobrança de luvas, bonificaçôes e descon'tos pe!as grandes redes de

supermercados as indástrias, que, pressionadas, reduzém o preco da matéria-prima,

corn resutados draméticos, para o pro.dutor;

b) a custo elevado da intermediaça.o das ind(istrias, especialmente de algumas

cooperativas regionais e centrals, qua, corn urna estrutura administrativa pesada e

métodos de gestao ultrapassados, oneram demasiadamente a producao priméria;

c) o predomlnio na indUstria e no comércio do leite UHT (longa vida), que vem

ditando os precos, dos dernais produtos lãcteos. 0 alto custo, da embalagem,

fabricada por uma ünica empresano Pals:- a que configura monopOlio - eteva em

demasia o custb industrial, pressionando para baixo o preco recebdo pelo produtor;

d) a producão de leite extra-cota no perlodo da safra, o que favorece o poder

de barganha das indüstrias, que estocam o produto e podem reduzir os precos na

entressafra, sob a alegaçao de que ha excesso de oferta.

Verificando-se a atuacão dos grandes supermercados e suas perspectivas, e

cotejando-se seus aspectos aparentemente legais e normais corn a documentação e

depoimentos obtidos pelaCPI, conclui-se facilmente que , para a readequação da cadeia

prod utiva do leite, corn vista a uma remuneração justa para o produtor e resguardando-se o

consumidor, o sétor deve ser enquadrado nas normas que disciplinam a ordem econômica,

o que certamente exigirá do Ministério Püblico uma atuação determinada, para o

esclarecimento total da situação.

Tal procedimento não exime as indüstrias de laticmnios (inclusive cooperativas) de

manterem corn seus fomecedores urn relacionamento de parceria, dividindo as vantagens

porventura advindas de methores condicôes de comercializacão corn aqueles que são, em

ültima anélise, rèsonsáveis pela existência do setor: Os produtores de leite.

Corn relação as codperativas de produtores, o fortalecimento do setor e de seu

relacionamento 'corn o sistema de representacão sindical poderá ser eficiente e legItimo

instrumento de pressão junto aos niveis de Govemo, na defesa de interesses que, ao final,

influenciam positivamente todo o conjunto da sOciedade, corn uma distribuiçãomais justa

dos benefIcios e divisão mais equilibrada dos custos.

A redução gradual da participacão do Estado na economia, a abertura dos

mercados, a estabelecimento de complexos -blocos econômicos entre paises, a crescente

exigência de qualidade por parte dos consUmidores, entre outros aspectos, constituem a

nova dinãmica econômica mundial. Essa nova realidade impacta diretamente a dimensão
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econôrnca das cooperativas, exgindo aglildade no processo decisório e qualidade na

aplicação do capital no processo produtivo, garantindo a cbtencâo de excedentes.

Esse novo cenário econômico ex.ige das organizacöes, cooperativadas ou não,

eficiência produtiva, agilidade decisôria e visâo de futuro, entre tantas outras qualidades.

Assirn, a moderna organização cooperativa deve ter a percepcäo clara, de que em sua

dimensão social e relacionado corn a sua estrutura de poder, duas acoes básicas deverão

ser implementadas: 1) democratizaço do poder, criando-se mecanismos que possibilitem

a participaçâo do quadro social na determinação da direcão a ser seguida; e, 2)

profissionalização da gestão, corn definicão clara dos papéis de gestores e gerentes.

2) Resuitados obtidos

A CPI, antes mesmo do término de seus trabalhos, trouxe beneficios para o setor,

alguns deles inesperados:

- queda no preco do leite UHT (longa vida) ao consumidor, confirmando as

informaçôes de margens excessivas praticadas pelo comércio varejista, o que representa a

possibilidade de urn aumento na demanda, beneficiando indiretamente o produtor.

Contudo, durante o recesso parlamentar, constatou-se que os precos voltaram a subir para

o consurnidor, mas não para o produtor;

- anUncio prévio do preco do leite ao produtor pelos grandes compradores, sendo

que antes da CPI o produtor so tinha conhecimento do preco no dia do recebimento

mensal;

- aprovação da Lei n° 14.131, de 20 de dezembro de 2001, oriunda de projeto de lei

de autoria dos membros da CPI, que determina mudancas na estrutura tributána na cadeia

do leite, em benefIclo do setor produtivo;

- paralisação da queda nos precos de leite pagos ao produtor, apOs a repercussão

dos trabaihos da CPI;

- grande mobilização do produtor, nao sO em Minas Gerais, como também em todo

o Pals, o que demonstrou a corisciència da importãncia e da necessidade de organização

dos produtores;

- repercussão polItica da CPI, resultando na instalação de outras em cinco estados

da Federaçãó e na possibilidade concreta de urna CPI no Congresso Nacional;

- conhecimento pelos consumidores urbanos da real situação dos produtores e dos

valores irrisOrios recebidos pelos mesmos;

- apresentação do Projeto de Lei no 1.877/2001, que cria o Programa Estadual de

Incentivo a Produção de Leite - PRO-LEITE;
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- cornprovaç.o da superioridade nutricional do leite pssteurizado em relaço so leite

UHT (longs vida), desmentindo Os rnitos sobre as pretensas vantagens deste Ctirno;

- comprovacâO do dommnio de mercado da indüstha Tetra Pak, fabricante de

embalagens para a leite UHT, e dos efeitos nocivos dessas embalagens a cadeia do leite,

pelo seu custo exagerado e pelos danos ambientais que provoca.

3) Conclusöes

A análise dos dados coihidos pela Comissão nos permite concluir o seguinte:

a) a diminuição do preço pago pelas indüstrias aos produtores nao se justifica, pois

apesar de aparentemente nâo ter ocorrido entressafra na produção de leite deste ano,

observou-se uma diminuição das importacOeS em decorréncia da desvalorizacâO cambial

do real em relação so dólar, a que deveria manter a oferta e os preços estáveis, já que o

consumo de leite e derivados aumentou;

b) os representante das indüstrias, mesmo provocados pelos parlamentareS, não

cornentaram a fato de as grandes redes de supermercados exigirem descontos e

bonificaçães abusivas para venderem seus produtos. Os industriais alegam que se

submetem a tais condiçães porque necessitam dos supermercados para sobreviverem,

revelando uma relaçäo de subserviència;

c) na audiéncia püblica de Divinôpolis houve denüncia concreta de que

representantes das indistrias se reánem para combinar os preços a serem pagos aos

produtores;

d) a fraude de adição de soro de leite a produtos 16cteos, como leite em pô integral

e leite UHT (longa vida), conforme boletins enviados a Comissão pelo Laboratório de

Referenda Animal - LARA -, do Ministério 'da Agricultura, é praticada por algumas

indüstrias, entre as quais destacamos duas empresas, Ilderes em seus segmentos:

- leite em pó integral, marca Nestlé, produzido pela Companhia Produtora de

Alimentos;
- leite UHT (longa vida) integral, marca Carrefour, produzido pela Goiasminas

lndüstria de LaticInios Ltda., corn sede em Corumbalba - GO;

e) o crescimento do consumo do leite UHT (longs vida) tern causado sérios

transtomos no mercado tradicional de leite, notadamente quanto ao conceito de bacia

leiteira, ja que a leite processado daquela forma pode ser estocado por longos perlodos e

em grandes quantidadés, e transportado a longas distâncias. Além disso, algumas

indüstrias utilizam matéria prima de baixa qualidade em sua fabricação e é mais sujeito a

fraudes;
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f) o pocesso de ultrapasteurizaco a que o leite UHT é submetido provoca perda

de nutrientes e n.o esteriliza completarnente o leite, conforme consta na embalagem.

Assim, o leite longa vida, em termos nutricionais, é inferior ao leite pasteurizado,

especialmente quanto a presença de vitarninas e a ausência de lactobacilos vivos;

g) o preco do leite longa vida, nas grandes redes de supermercados de Belo

Horizonte, caiu, em media 30%, após a instalaçCo da CPI. Durante o recesso parlamentar,

os preços voltaram a subir para Os consurnidores, sem que o mesmo ocorresse para os

produtores;

h) os representantes dos supermercados afirmaram que a margem de lucro do leite

é muito baixa, as vezes negativa, mas que o leite funciona como atrativo para outros

produtos. Contudo, não souberam explicar ramarcaçOes de ate 100% entre o preco de

aquisiçâo e o de venda, documentadas pela CPI;

i) apesar da importação de leite em pó integral ter diminuido em 2001, em relacao a

media dos anos ante riores, 0 volume de soro de leite importado aumentou este ano;

j) a presidente das Associação Mineira de Municipios, conforme solicitacâo da CPI,

comprometeu-se incentivar a aquisicão de leite in natura pelas prefeituras, em

substituição ao leite em pa, o que incentivaria a producão regional;

I) na reuniâo corn os representantes das CPIs dos outrps Estados foi sugerida a

criacão de urn Forum nacional permanente de acompanhamento da polItica leiteira no Pals,

formado por representantes das CPls estaduals;

Observa-se, assim, urn grave desvirtuamento nos mecanismos de formacão do

preco do leite. Em vez de a cadela iniciar-se corn o valor real da matéria-prima, tendo como

parâmetros o seu custo de producâo e a remuneração justa do produtor, e jr-se agregando

valor ao produto na indüstria, na distribuigâo e no comércio, aparentemente, é o setor

representado pelas grandes redes de supermercado que dita o preco do leite, sob o

argumento da (lyre concorrência. Dal, pressionam as indüstrias corn descontos e

promoçôes abusivas, e estas impãem precos aos produtores, que, via de regra, nâo tern

altemativa de entrega do produto.

E necessário que se estabeleça urn preco de referenda para o leite, a partir do qual

Se estabeleceria o preco final ao consumidor. 0 valor pago ao produtor deveria obedecer o

estipulado na planilha de custos da EMBRAPA (R$ 0,37, em julho e 2001), acrescido de,

no mInimo, 20%, para que o produtor tenha alguma margem de lucro corn a atividade. Por

sua vez, a distnbuição da participacao no preco final do leite deveria respeitar parametros

que, em alguns paises, como Os Estados Unidos da America, são estabelecidos em lei.

Como exemplo, naquele pals, Os produtores recebem, no mInimo, 43% do valor de venda
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no va-ejo, a indstria recebe 38% desse valor e o cornàrcio varejista 19%. No Brash, a

relaçâo está invertda, là que 0 setor de cornerciallzação fica corn a maior parte da renda.

Finamente, podemos afirmar o seguinte:

- algumas indüstrias, conforme consta nas notas taquigráficas, formam cartel para

reduzir Os precos do leite pago aos produtores, em plena entressafra, e devem ser meihor

investigadas pelo Ministério Püblico;

- as Etitudes comerciais das grandes redes de supermercados são condenáveis e

as margens de lucro nos produtos lácteos podem ser consideradas abusivas;

- as indüstrias, submetidas as pressães do varejo, recompöem suas margens de

lucro reduzindo os precos aos produtores;

- o leite UHT longa vida, cujo consumo vem sendo imposto ao pals pela indüstria de

embalagens Tetra Pak, ao contrário do que se propala, pode não ser de boa quaUdade,

dando ma-gem a fraudes, como a adicão de soro. Esse fato, talvez, explique o grande

volume de soro em p6 internalizado no pals em 2001;

- o custo da embalagem do leite UHT para a indüstria foi mais elevado, no perlodo

analisado pela CPI, do que o preco do lete pago ao produtor;

- a estrutura e as condiçöes de atuação dos órgãos federal e estadual de

fiscalização e inspeção de produtos lácteos são insuficientes pars. o atendimento do setor,

e devem ser aprimoradas;

- é necessària a adoção de urn programa educativo e agressivo de aumento do

consumo do leite e de produtos lácteos;

- as cooperativas de produtores necessitam reduzir seus custos administrativos, de

forma a se tomarem mais racionais na prestacão de serviços aos associados.

V - REc0MENDAc0Es

Em face das investigaçães procedidas, a CPI recomenda o envic das conclusães

deste relatório para os seguintes órgãos e entidades:

1) ao Ministério Püblico Estadual, para que sejam procedidas acOes civis

püblicas e outras medidas judiciais cabiveis:

a) contra as indüstrias de laticInios acusadas de promover reuniöes para uniformizar

e reduzir preços pagos aos fornecedores, conforme consta nas notas taquigráficas, 0 que

caracteriza crime contra a ordem econômica, por formação de cartel e fraude a

concorrència;
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b) contra as grandes redes de supermercados que atuam no Estado, listadas

abaixo, por seu relacionamento comercial corn as indüstrias de laticmnios, o qual inclui

cobranças de luvas, bonificaçöes e descontos, caracterIsticas de abuso do poder

econômico e prejuizo a livre concorréncia e ao Côdigo de Defesa do Consumidor;

c) contra a Cooperativa Central dos Produtores Rurais - CCPR -, detentora da

marca Itambé, por práticas comercials abusivas, caracterIsticas de aliciamento de

fornecedores e "dumping", contra a Cooperativa Agropecuária de Divinôpolis;

d) para que determine a quebra de sigilo fiscal das redes de supermercados

Carrefour Comércio e lndüstria Ltda., Companhia Brasileira de Distribuiçäo - Grupo Pão de

Açücar/Extra, Distribuidora Mineira de Alimentos - Epa/Mart Plus, Bretas Supermercados,

Super Nosso, Wal Mart Brasil, Grupo Sendas - Bon Marché, Mineirão - Supemiercados

Champion (Grupo Carrefour), para que se tornem püblicas as forrnas de contabilizaçâo das

luvas, bonificaçOes e descontos;

e) para que se determine a quebra de sigflo fiscal das indüstrias Nestlé, Parmalat,

Itambé, Vigor, Danone e Paulista, corn o mesmo objetivo do item anterior;

f) para que determine a realizacão de análises laboratorlais para deteccão de fraude

de adiçéo de soro de queo ao leite e outros produtos lácteos pelas indstrias citadas

anteriormente e se dè ampla divulgação dos resultados;

2) so Conseiho Administrativo de Defesa Econômica - CADE - e a Secretaria de

Defesa EconOmica do Ministério da Justiça, para que, tendo em vista a protecão da

livre concorrência e a defesa do consumidor, investiguem corn mais profundidade:

a) a prética de fusOes e incorporaçôes das empresas que atuam na industrialização

e comercializaçáo de produtos lácteos, notadamente as aquisiçoes de cooperativas de

produtores por empresas multinacionais e de supermercados de vizinhança pelas grandes

redes de supermercados;

b) a atuacão da indüstria Tetra Pak S.A. no mercado de leite UHT (longa vida),

responsével por campanhas publicitárias que incentivam o consumo desse produto, de cuja

embalagem é fornecedora exclusiva, caracterIstica de monopólio;

c) a ocorréncia de propaganda enganosa e falta de informaçöes completas nos

rótulos das embalagens do leite UHT (longa vida) modificado, o que caracteriza

descumprimento do Código de Defesa do Consumidor por parte de alguns processadores

de leite;

3) a Secretaria de Estado da Fazenda e a Receita Federal, para que procedam a

urna devassa fiscal nas empresas abaixo relacionadas, a tim de se apurar como são



I	 -

39

contabilizadas as luvas, bonificacOes e descontos concedidos em mercadorias e em

espécie nas opera(;ôes corn produtos lácacs:

a) de entrada e salda nas redes de supermercados Carrefour Comércio e lndiistria

Ltda., Companhia Brasileira de Distribuico - Grupo Pão de Acücar!Extra, Distribuidora

Mineira de Alimentos - Epa/Mart Plus, Bretas Supermercados, Super Nosso, Wal Mart

Brash, Grupo Sendas - Bon Marché, Mineirão - Supermercados Champion (Grupo

Carrefour);

b) de salda nas indüstrias Nestlé, Parmalat, Itambé, Vigor, Danone e Paulista;

4) a Delegacia de Ordem Econômica, para investigar a prática de remarcacão

abus?va por parte das redes de supermercados;

5) a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da lnd(istria e Comércio

Exterior:

a) para que autorize a importacao direta de embalagens cartonadas de outras

empresas estrangeiras, ou facilite a implantação de fabricantes dessas embalagens no

Pals, de forma a promover a concorréncia nesse segmento;

b) para que reveja os contratos de importação de leite em pô e de soro de leite em

p6, de forms a coibir a entrada no Pals de mercadorias que recebem subsldiosno pals de

on gem;

6) ao Ministro da Agricultura e Abastecimento:

a) para que aprove, corn urgencia, a Portaria n° 56, que traz o Programa Nacional

de Melhoramento da Qualidade do Leite - PNMQL -, corn as adequaçöes necessárias

para a permanéncia dos pequenos produtores na atividade;

b) para que sejam fortalecidas e aprimoradas as estruturas de apoio a fiscalizaçâo

exercida no setor de Iácteos no Estado, a cargo do Serviço de lnspeção Federal - SIF;.

C) para que a denominacão "Leite Modificado" seja proibida em produtos lácteos

nos quais haja adicao de soro ao leite, de forma a não induzir o consumidor a erro, que

pode adquirir o produto como se fosse leite integral;

d) que se crie uma "Càmara Setorial" para a cadeia produtiva do leite, corn a

participaç.ão de todos os segmentos envolvidos, para se definirem as poilticas püblicas

para o setor e dinimir conflitos existentes;

e) para que desenvolva, em conjunto corn a Organização das Cooperativas

Brasileiras - OCB - e suas filiadas estaduais (OCEMG, em MG), urn programa de incentivo
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a reestruturação das cooperativas de producão, para que elas possam se adequar a

stuacao atual de industrializacâo e comercializaçâo de leite e ao interesse dos

cooperados;

7) a area econômica do Governo Federal, responsavel pela polItica de crédito

rural:

a) que se a inclua o leite na PolItica de Garantia de Preps MInimos, corn a adoção

de urn preco mInimo de referenda para o leite, corn fundamento na planilha de custos da

EMBRAPA. A polItica a ser adotada deverá contemplar a diferenciacão de preços para as

diversas regiöes produtoras do Pals;

b) para que sejam implementados programas de financiamento da atividade leiteira

que priorizem os aspectos diretamente ligados a produção de leite, como a retenção de

nitrizes, a formação de pastagens e a melhoria da alimentacão do gado por meio de

silagens, entre outros;

c) para que se prornova a consolidacão e o alongamento de dIvidas contraldas

pelos produtores em funcão da atividade leiteira, dentro de condicöes compatIveis corn a

atividade;

I

8) ao Governador do Estado:

a) para que se crie uma câmara técnica do leite, no âmbito do Conselho Estadual

de PolItica Agricola;

b) para que se determine ao Secretário de Estado da Fazenda encaminhar ao

CON FAZ a proposta de se compatibilizarem os sistemas estaduais de tributação da cadeia

dos lácteos, evitando a guerra fiscal entre Estados e procurando a convergéncia entre os

interesses dos Estados importadores e exportadores de leite e derivados;

9) ao Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

a) para que promova o aprimoramento e o fortalecirnento da estrutura do Instituto

Mineiro de Agropecuária - IMA -, corn vistas a ampliaçâo de sua atuaçao no setor leiteiro;

b) para que determine a publicacão trimestral da planilha de custs de produç.âo de

leite, dos preços médios pagos pelas indüstrias aos produtores, dos preços de venda da

indüstria para o comércio e dos precos finals aos consumidores, dos principals produtos

lácteos comercializados no Estado;

10) a FAEMG, a OCEMG e ao SILEMG, para, em conjunto corn os órgãos dos

Govemos Federal e Estadual que atuam na cadela do leite, criarem uma entidade -
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Fundaçâo Leite e Vida -, conforme discutido na CPI, corn o objetivo precIpuo de coordenar

campanhas para aumentar 0 consumo do leite, corn abordagem de saüde pUblica;

11) as Prefeituras Municipais, para que utilizem o leite fluido pasteurizado,

produzido na região, nos programas de merenda escolar e outros de cunho social

existentes nos municIpios, como forma de incentivo a producao local;

12) ao Congresso Nacional, por intermédio da Comissâo de Agricultura e Poiltica

Rural da Cãmara dos Deputados, para que se instale uma CPI, nos moldes das CPIs

estaduais, para averiguar, em âmbito nacional, os mecanismos de formacao do preço do

leite e a formaçao de cartel pelas indUstrias e redes de supermercado;

13) a Comissão de Poiltica Agropecuária e Agroindustnal da Assembléia, para que,

no âmbito estadual, se tome urn foro permanente da cadeia produtiva do leite, corn o intuito

de monitorar e sugerir polIticas para o setor, envolvendo todos Os elos da cadeia, e, em

conjunto corn as Comissöes similares das outras Assembléias Legislativas interessadas,

atuem da mesma forma, em ârnbito federal;

14) as universidades e aos Orgãos estaduais e federais de pesquisa, para que

promovam estudos sobre embalagens altemativas para os diversos tipos de leite e

produtos lácteos, corn vistas a quebrar o monopôlio da empresa Tetra Pak e diminuir Os

custos das embalagens para a indüstna, de forma que o produtor possa ser melhor

rem unerado;

15) as cooperativas regionais de produtores, por intermédio da OCEMG, para que

procedam a uma reforrnulaçâo de sua forma de atuaçâo na intermediaçâo de produtos

lácteos, de forma a reduzir Os custos de gerenciamento e remunerar melhor o produtor;

16) aos produtores rurais, por meio da FAEMG e de seus sindicatos:

a) para que planejem suas atividade de modo a evitar a produçâo do leite extra-

cota, utilizado pelas indüstrias para formar estoques e reduzir Os precos na entressafra;

b) para que busquem junto a suas entidades representativas orientação quanto a

assinatura de contratos anuais de fornecimento corn as indüstrias, corn previsão de

condiçOes mais estáveis e favoráveis de quantidade, precos e prazos de pagamento;

t
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PROJETO DE LEI No

Dispôe sobre a divulgacão de planilhas de custos da produçâo de

leite e derivados e dá outras providências.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, diretamente

ou por intermédio de suas entidades vinculadas, divulgará, trimestralmente, no órgão oficial dos

Poderes do Estado, na internet e em periódico de circulaçâo regional, as seguintes

informaçães:

- a planilha de custo médio de produçâo, por regiao, de leite "in natura" e o preço médio

pago pela indüstria ao produtor;

II - os precos médios de venda dos diversos tipos de leite e seus derivados, tais como

queijos prato, minas e mussarela, requeijão e manteiga da indüstna para o comércio;

III - os preps médios de venda dos produtos mencionados no inciso Ill, praticados pelo

comércio varejista para o consumidor final.

Art. 20 - Nas embalagens do leite pasteunzado e do esterilizado pelo método UHT -

longa vida - destinados a verida em comércio, é obngatória a afixacão do preco do leite "in

natura" pago pela indüstria ao produtor.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.

Art. 40 Revogam-se as disposicôes em contrérlo.

Sala das ReuniOes, 9 de abril de 2002.

CPI DO PREO DO LEITE



JusTIFIcAcAo : Urn dos fatos que motivararn a instalaçâo da CPI do Preco do Leite foi

a constatação de que Os produtores recebiam pelo seu produto valores muito aquem do custo

de produçâo. Durante as reuniöes promovidas pela CPI para investigar os fatos a que se

propôs, na sede do Poder Legislativo e em cidades selecionadas no interior do Estado, essa

situaçâo tomou-se evidente.

Segundo dados do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite - CNPGL -, da

EMBRAPA, o custo médio de produção do leite, nas condiçães da unidade da empresa em

Coronel Pacheco, em juiho de 2001, era de R$ 0,34/litro. Documentos entregues pelos

produtores de leite a CPI comprovam o recebimento de ate R$ 0,19/litro, em agosto daquele

mesmo ano. Contudo, os preços do leite UHT (longa vida) chegaram a R$ 1,15 em Belo

Horizonte, no mesmo perlodo.

Uma das questôes que rnais charnaram a atenção dos parlarnentares foi a falta de

informaçâo dos consumidores e ate mesmo de alguns produtores sabre a situação descrita

acirna. 0 projeto ora apresentado visa a supnr essa deficiència do complexo agroalimentar do

leite, ja que os dois elos etementares da cadeia não estão nas mesmas condiçães dos

intermediários, a indüstna e o comércio, que tiram proveito dessa situacão, corn margens de

lucro abusivas, como a CPI comprovou.
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PROJETO DE LEI No

Dispãe sobre a inclusâo do leite na merenda escolar e

determina a promoçâo institucional do produto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - E obrigatôria a inclusao do leite na merenda escolar das unidades da rede

estadual de ensino.

Art. 20 - Incumbe a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

I - promover o leite mineiro em sua propaganda institucional;

II - incentivar Os municipios, nas aquisiçôes destinadas aos programas sociais, a

utilizarem preferencialmente o leite pasteurizado produzido na região.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.

Sala das Reuniães, 9 de abril de 2002.

CPI DO PREO DO LEITE

JUSTIFICAçAO: 0 objetivo do projeto em tela e incentivar o consumo do leite pasteurizado,

produzido na região, nos programas sociais do Estado e dos municIpios, notadamente na

merenda escolar. Nesses programas, a preferência para a aquisicâo de leite recai, em sua

quase totalidade, sobre o produto em pó. Contudo, a CPI do Preço do Leite constatou a

ocorréncia de fraudes no processamento desse tipo de leite, principalmente a de adição de soro

de queijo, o que toma sua qualidade duvidosa.

Além disso, esse tipo de leite e proveniente de regiöes distantes das regiães produtoras,

muitas vezes importado de palses que subsidiam pesadamente a produçâo, o que prejudica

toda a cadela produtiva do leite, no piano estadual e mesmo nacionai. A utiiizaçâo do leite



pasteunzado na merenda escolar nas redes estadual e municipais de ensino promoverá urn

aumento na dernanda regional de leite, corn reflexos significativos pars o produtor e pars a

economia regional.
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PROJETO DE LEI No

Dispöe sobre a alocação de recursos da Fundaçâo de

Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG

- para pesquisa de embalagens de leite pasteurizado e do

tipo longa vida destinados ao em comércio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -

incluirá no seu orçamento anual recursos para financiamento de projetos de pesquisa de

embalagens de leite pasteurizado e do tipo longa vida destinados ao comércio.

Art. 20 - São objetivos da alocaçâo de recursos de que trata esta lei:

- reduzir os custos de produção industrial;

II - permitir major concorrência no setor de envasamento de leite;

Ill - garantir meihor qualidade e durabilidade do leite acondicionado;

IV - reduzir o preco do leite para o consumidor.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.

Art. 40 Revogam-se as disposiçôes em contráno.

Sala das Reuniöes, 9 de abrit de 2002.

CPI DO PREO DO LEITE



VA

JusTIFIcAçAo: Urn dos rnaiores problemas detectados pela CPI do Preço do Leite

comercializaçáo do leite e a predominância da embalagem aluminizada, produzida no Pals corn

exciusividade pela empresa Tetra Pak, no segmento do leite UHT (longa vida). Trata-se de urn

produto carIssimo, cujo custo para as indüstrias se mostra, as vezes, mais elevado do que o da

propria maténa-prima, o que pressiona negativamente o preco do leite para o produtor. Além

disso, é urn material não reciclável e de difIcil degradaçâo no meio arnbiente, o que representa

urn s6rio problema arnbientai.

Dessa forma, constata-se a necessidade prernente da intervencão do Estado no

processo, mediante o financiamento de pesquisas para o desenvolvimento de embalagens

altemativas para o leite fluido. Mesmo para a embalagem plástica, utilizada no leite

pasteurizado, devem ser investigadas outras opcôes industriais, que garantarn a conservaçâo

adequada do produto por prazo major. Busca-se, corn isso, quebrar o monopólio da caixinha

alumirijzada no leite UHT, bern como proteger o meio ambiente.
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PROJETO DE LEI No

Prolbe a comercializaçâo de derivado de leite corn adição

de soro de queijo sob a denominaçâo "leite modificado".

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica proibida a comercialização de derivado de leite corn adição de soro de

queijo sob a denominação "leite modificado".

Art. 20 - A rnercadoria colocada a disposição do consumidor ern desacordo corn 0

disposto nesta lei será recoihida pelo fomecedor no prazo de cento e vinte dias, a contar da

data de publicação desta lei.

Art. 30 - 0 descumprimento ao disposto nesta lei sujeita o infrator as seguintes

penalidades:

I - apreensão da mercadoria;

II - multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.

Art. 50 - Revogam-se as disposiçóes em contrãrio.

Sala das Reuniôes, 9 de abril de 2002.

CPI DO PREO DO LEITE
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JUSTIFICAcAO: Encontra-se disponivel no comércio urn produto denominado "leite

modificado", que, evidentemente, não é leite, mas uma mistura de leite e soro de queijo.

Contudo, conforrne investigaçães da CPI do Preco do Leite, e colocado a venda, por precos

menores, nas prateleiras das bias da rede varejista, ao lado de outros tipos de leite,

especiabmente o UHT (bonga vida), a que induz a consumidor desavisado a erro.

Nota-se que a embalagem apenas informa que a produto contérn soro, mas omite em

que proporção. Dessa forma, a populaçâo está adquirindo urn produto corn quabidade

nutricional reconhecidamente inferior ao leite, pensando tratar-se de leite, a que irnplica prejuIzo

a saUde püblica.
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PROJETO DE LEI NO

Cria o Fundo Estadual de Incentivo a

Producao de Leite - Fundo PRO-LEITE.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica criado o Fundo PRO-LEITE, destinado a favorecer o desenvolvimento da

produção de leite no Estado, por meio de financiamentos ao produtor de leite e suas

cooperativas.

Art. 20 - Poderão ser beneficiános de operacöes de financiamento corn recursos do

Fundo PRO-LEITE os produtores de leite e suas cooperativas.

Art. 30 - São receitas do Fundo PRO-LEITE:

- as dotaçôes consignadas no orçamento do Estado e Os créditos adicionais;

II - os recursos provenientes de operacaes de crédito intemo e externo de que a Estado

seja mutuário;

Ill - os recursos provenientes de abatimento do ICMS devido no perlodo, no valor

correspondente ao depósito efetuado em beneficio deste Fundo por contribuintes enquadrados

no regime de que trata a Lei n° 13.437, de 30 de janeiro de 1999, observado o disposto no art.

22 dessa lei;

IV - os recursos oriundos de transferéncias de fundos e programas federais e estaduais;

V - os recursos resultantes das aplicaçöes financeiras das disponibilidades temporârias;

VI - as recursos oriundos de outras fontes.

Parágrafo ünico - 0 Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de

servico e amortização de dIvidas contraldas pelo Estado em operacOes de crédito destinadas

ao Fundo, na forma e nas condicães regulamentadas pelo Poder Executivo.

Art. 40 - 0 Fundo PRO-LEITE, de natureza e individuacão contábeis, será rotativo, e

seus recursos, sem prejuizo do disposto no parágrafo ünico do art. 3 0, serão aplicados:

I - sob a forma de financiamento reembolsável;
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II - excepcionalmente, sob a forma de liberacão de recursos a agricultores familiares

produtores de leite e suas formas associativas devidamente legalizadas, no âmbito de

programas especiais definidos pelo Grupo Coordenador.

Art. 50 - Os financiamentos a serem concedidos pelo Fundo PRO-LEITE obedecerão as

seguintes condiçôes:

- o valor do financiamento é limitado a:

a) 80% (oitenta por cento) do valor total dos investimentos fixos e semifixos;

b) 70% (setenta por cento) do custelo do pnmeiro e do segundo anos;

C) 30% (trinta por cento) do capital circulante do tomador, no caso de pessoas juridicas;

II - os financiamentos para investimentos fixos e semifixos terão prazo máximo de dez

anos, al inclulda a caréncia que será de, no máximo, cinco anos;

III - os financiamentos para custeio agricola e para capital de giro das pessoas juridicas

terão prazo máximo de cinco anos, al inclu Ida a caréncia que será de, no máximo, dois anos;

IV - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelo Poder Executivo;

V - as taxas de juros, observados os limites definidos pela autondade monetária para o

crédito rural e garantida a concessão de faixas diferenciadas que beneficiem os pequenos

produtores, incidirão sobre o saldo devedor reajustado monetanamer.te, capitalizadas durante

Os perlodos de caréncia e amortizaçâo, devendo ser pagas juntamente corn as parcelas do

principal;

VI - os financiarnentos serão concedidos mediante as garantias usuais do crédito rural

ou do Programa Nacional da Agricultura Familiar - PRONAF -, no caso de financiamento a

agricultores familiares;

VII - os procedirnentos e penalidades a serem aplicados nos casos de inadimplernento e

de sonegação fiscal serão definidos em regulamento.

Art. 611 - 0 Fundo PRO-LEITE terá como gestora a Secretaria de Estado da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, e como agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - BDMG.

§ 1 0 - 0 agente financeiro fará jus a uma comissâo de 3% a.a. (trés por cento ao ano), a

titulo de remuneração pela prestaçao do serviço, inclulda na taxa de juros, e incidente sobre o

saldo devedor reajustado dos financiamentos.

§ 20 - 0 agente financeiro poderá celebrar convênios corn outras instituiçóes financeiras

para operacionalizaçâo dos financiamentos e das liberaçôes de recursos do Fundo, desde que

a remuneracão do banco conveniado esteja incluIda na estabelecida pelo § 1° deste artigo.
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§ 
30 - A fiscalização dos projetos financiados corn recursos do fundo será realizada pelo

Instituto Mineiro de Agropecuária - (MA.

Art. 70 Compete a gestora do Fundo:

I - providenciar a inclusâo no orçamento do Fundo, antes da sua aplicação, dos recursos

previstos no art. 3° desta lei;

- organizar o cronograma financeiro de receita e despesa, acompanhar a sua

execução e a aplicaçâo das disponibilidades transitôrias de caixa do Fundo;

III - responsabilizar-se pelo acompanhamento do cronograma fIsico do programa ou

projeto, podendo, para este fim, designar órgão ou empresa püblica a ela vinculada;

Art. 8° - Compete ao agente financeiro do Fundo:

I - analisar os pleitos de financiamento enquadrados pelo Grupo Coordenador;

II - aplicar os recursos do Fundo obedecendo ao disposto nos arts. 40 e 50 desta lei;

III - decidir sobre a aprovacão dos pleitos de financiamento e contratar as operaçoes

aprovadas;

IV - aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de caixa, conforme definiçães

da Secretaria de Estado da Fazenda;

V - promover a cobrança dos créditos concedidos, em todas as instâncias, ate na esfera

judicial;

VI - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos colocados a sua disposição,

encaminhando-os a gestora do Fundo.

Art. 90 - Compãem o Grupo Coordenador:

I - urn representante da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuána e Abastecimento,

que será seu Presidente;

II - urn representante da Secretaria de Estado da Fazenda;

Ill - urn representante da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;

IV - urn representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -;

V - urn representante do Instituto Mineiro de Agropecuária - (MA -;

VI - urn representante da Organizaçâo das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -

OCEMG -;

VII - urn representante da Federaçâo da Agncultura do Estado de Minas Gerais -

FAEMG.

Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do Fundo PRO-LEITE obedecerâo ao disposto

na Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964, e nas normas gerais e especIficas do

Tnbunal de Contas do Estado.
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Parágrafo ünico - 0 agente financeiro e a gestora obrigam-se a apresentar relatOrios

especificos na forma solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 11 -0 Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo PRO-LEITE.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.

Art. 13- Revogam-se as disposiçOes em contráno.

Sala das Reuniôes, 9 de abni de 2002.

CPI DO PREO DO LEITE

JUSTIFICAçAO: Busca-se, corn o projeto em questão, uma forma de financiar a pecuria de

leite no Estado, em condicôes compatIveis corn a importância do setor para a economia mineira

e mais favoráveis que as do sistema financeiro privado. A atividade leiteira é desenvolvida em

todas as regiâes do Estado, gerando emprego e renda em quase todos Os municipios mineiros.

Para muitos agricuttores, e a ünica fonte de receita mensal, necessána ao custeio da

propnedade e sustento da familia, já que os outros produtos são sazonais e sua

comercialização e realizada corn periodicidade, as vezes, anual.

Evidenciam-se, dessa forma, os aspectos sociais que impregnam a cadela agroalimentar

do leite, razão pela qual entendemos oportuna a destinaçâo de recursos do FUNDESE para

financiar o fundo que ora se pretende cnar.
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SINTESE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS A COMISSAO

-6/9/01:

0 diretor-secretário da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais -

FAEMG -, Roberto Simôes, deciarou suspeitar de formação de cartel por parte das

indUstrias e das grandes redes de supermercados para baixar o preco pago pelo leite aos

produtores e pediu apoio da CPI para conseguir informaçöes que não são repassadas as

entidades representativas dos produtores pelos grandes compradores nacionais e

intemacionais. Ele defendeu transparência na cadeia produtiva do leite e disse que o

produtor nâo pode ser o ültimo elo, corn Os precos formados de dma para baixo, uma vez

que não tern a quern repassar os custos de producão, cada vez mais elevados.

Segundo Paulo Roberto Bernardes, presidente da Comissão Nacional de Leite da

Confederaçâo Nacional de Agricultura -CNA -, o anüncio da instalação da CPI do Preço

do Leite pela Assembléia Legislatwa já provocou a redução dos valores cobrados por

alguns estabelecimentos. Ele criticou as margens de lucro praticadas pelos varejistas na

venda do produto, que oscilam entre 20% a 45% para o leite e de 30% a ate 200%, no

caso de queijos. Segundo o depoente, no final do perlodo de tabelamento do leite no

varejo, em setembro de 1991, tal margem era de 10%. 0 representante da CNA defendeu

que o Govemo obrigue bs varejistas a informar Os preços de compra e venda do leite,

caso os preços voltem a subir depois do término dos trabaihos da CPI. Afirmou, ainda,

que cinco grupos de supermercados controlam 50% das vendas de produtos lácteos no

Brash, e que os supermercados vendem o leite tipo longa vida praticamente sern custo,

uma vez que alugam o espaço na loja para as indUstrias, pagam os produtos a prazo e

nem precisam de funcionános para a reposição, feita pelos prOprios vendedores. "As

indüstrias não tern coragem de bngar corn os supermercados por medo de retaliaçâo",

observou. Bemardes também protestou contra o volume de importaçães - segundo ele,

80% provenientes do Mercosul, e anunciou que o govemo brasileiro, por solicitação da

CNA, val entrar corn uma queixa formal contra a Argentina, que estaria descumpnndo

acordo antidumping firmado corn o Brasil.

0 representante da CNA apresentou a ci uma lista de propostas do setor privado

para escoarnento do excesso de leite no mercado nacional. As reivindicaçães são, entre



outras, a inclusâo do leite na Politica de Garantia de Precos Minimos (PGPM);

fiscalização do Governo Federal para que Os produtos lácteos comprados por estados e

municIpios sejam produzidos exciusivarnente corn matéria-prima nacional e a implantação

imediata do Programa Nacional de Melhona da Qualidade do Leite (PNQL) para ampliar a

exportaçâo de produtos lácteos.

Para Rodrigo Sant'Anna Alvim, presidente da Comissão Técnica de Leite da

FAEMG, a velocidade corn que os preços do leite cairam, apos a manifestação dos

produtores na Assembléia Legislativa, demonstra que a margem praticada pelos

supermercados era alta e poderia ser revertida para o segmento de produção primária.

Questionado pelos deputados, o depoente disse que na região da Zona da Mata mineira,

que tern a pecuária leiteira como base da economia, hbuve crescimento do desemprego,

o que se refletiu em assaltos e saques a superrnercados. Rodrigo Alvim ressaltou que

Minas Gerais produz 30% do leite brasileiro e que o major importador também está no

Estado - a Nutril. Segundo o representante da FAEMG, esse grupo adquiriu recentemente

urn laticInio desativado, apenas para obter o registro junto ao Serviço de lnspecao Federal

- SIF -, exigido para importaçâo.

0 presidente da Federaçâo dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas

Gerais - FETAEMG -, Vilson Luiz da Silva, parabenizou a iniciativa de se recorrer a

Assembléia para criaçâo da CPI. Ele criticou a falta de uma poiltica do Governo Federal

para o setor agropecuário e ressaltou que a agricultura familiar busca a sobrevivéncia na

associacão e organizaçâo dos produtores. Ele também cnticou prefeituras, em especial a

de São Paulo, por importarem leite, desprestigiando Os produtores nacionais.

- 12/09/01:

Para AloIsio Teixeira Gomes, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa de

Gado de Leite - CNPGL -, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA -

ha jndlcios, sim, de cartelizaçâo na comercializacâo do leite. A "distorçâo do mercado", o

excesso de oferta causado pelo aumento da produçâo e uma possivel queda de consumo

SãO Os pnncipais fatores que fizeram corn que houvesse uma diminuiçâo do preço do leite

comprado, pelas indüstrias, do pequeno e rnédio produtor. Segundo dados apresentados

pelo pesquisador, 77% do leite produzido no pals são comprados por cinco empresas:

Nestlé, Parmalat, Itambé, Paulista e Elegé, fato que, por si so, já indica uma "distorçâo

das relaçães de mercado". Ele informou que a EMBRAPA faz uma pesquisa trimestral,



por meio dos ôrgãos de estatistica do governo, sobre os nümeros do segmento

agropecuário, mas que Os resultados ficarn disponiveis cerca de trés meses apôs sua

coleta. Nesse sentido, afirmou que entre os meses de janeiro e junho deste ano houve, de

fato, urn aumento da produçao de leite no pals. Ele citou a experiência da EMBRAPA em

programas voltados para o pequeno produtor de leite, como o Pró-Leite, desenvolvido em

Juiz de Fora e considerado urn modelo, já tendo sido prerniado internacionalmente.

Altino Rodrigues Neto, diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -

informou que existem atualmente cerca de 300 pequenas indüstrias produtoras de leite

registradas e fiscalizadas pelo orgao, cuja producâo total diana não ultrapassa a marca de

10 mil litros de leite, e que cerca de outros 300 pequenos produtores tern processos de

registo em andamento. Afirmou que a principal dificuldade encontrada pelos pequenos

produtores na cornercializaçâo refere-se as exigéncias de qualidade do mercado e que,

nesse aspecto, a fiscalização do IMA tern urn papel irnportante. Ele avaliou ainda que já

houve urn grande avanco nos ültirnos anos, porque ate bern pouco tempo atrás nenhuma

pequena indüstnia de leite era registrada no IMA.

0 delegado federal substituto do Ministério de Agnicultura em Minas Gerais, Miguel

Houri Neto, afirmou que o orgão atua a partir da definiçâo de pnondades, uma vez que

não dispöe de pessoal suficiente para cobrir todo o Estado. lnformou que o trabaiho de

fiscalizaçâo e feito a partir das denüncias que o orgão - ou outro orgâo federal, estadual

ou municipal - recebe e que, do ponto de vista sanitário, "0 mercado está estàvel". Houri

afirmou que o Ministério, por meio da delegacia regional, trabalha alinhado corn 0 IMA e

que Os limites dessa atuacão SãO OS definidos legalmente. "A fiscalizaçâo, sanitária é um

mecanismo de defesa do mercado", afirmou.

Geraldo Alvim Drusi, diretor do Centro Tecnolôgico do Instituto de LaticInios

Cãndido Tostes, da EPAMIG, informou que a determinaçâo da composiçâo do custo do

preco do leite na indüstria tern urn grande complicador, que é o fato existirem, no Estado,

indüstrias que processam de 50 a 1 milhão de litros de leite/dia, e que os custos de uma

são bern diferentes da outra. Acrescentou que a EPAMIG está trabalhando numa planilha

de uma indüstria media de 30.000 litros/dia. Fará parte desse estudo, ainda, a

composição de custo de 5 ou 6 produtos fermentados, alguns queijos tradicionais, o

queijo minas e queijos mais finos e maturados.

- 19/09/01:



O presidente da FAEMG, Gilman Viana Rodrigues, disse que suspeita da

forrnaçâo de cartel na indüstria leiteira, o que estaria aviltando Os precos pagos aos

produtores. Ele sugeriu aos deputados que as investigacöes sobre a composiçâo dos

precos da cadela do leite tenham como base os dois ültirnos anos. Ele a Comissão uma

planilha elaborada pela EMBRAPA que aponta o custo medic da produção de leite em

Minas de R$ 0,36 por litro; além de uma lista corn requisitos que seriam pactuados entre

uma rede de supermercados e as empresas fomecedoras, o que, segundo ele,

caracteriza abuso de poder econômico. lnformou que atualmente, em plena entressafra, o

preco ao produtor vem caindo, chegando a R$ 0,26 por litro.

Amauri Artimos da Matta, Promoter de Justiça do Procon Estadual da Area de

Alimentos, recomendou aos deputados que "a CPI tome muito cuidado ao tracar sua

estratégia, principalmente na requisiçâo de docurnentos anteriores a sua instalaçâo". 0

alerta, segundo ele, visa evitar que, por erros técnicos no àmbito jurIdico, os resultados

finais da Comissão fiquem prejudicados, corn as acOes propostas sendo questionadas no

Tribunal de Justiça.

O delegado chefe da Delegacia de Ordem Econômica - DOE -, Arivaldo Sudan,

informou que a Orgão que dirige tern a funcão de policia judiciária, corn atuaçâo na

investigaçâo de crimes contra a ordem econômica, e pouco pode fazer, preventivamente,

corn relação a cartelizaçãc da indüstria do leite. Para ele, neste caso, a campeténcia seria

da Secretaria de Direitos Econômicos do Ministério da Justiça, da Secretaria de Estado da

Fazenda e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.

-26/09/01

0 presidente da Associação Mineira dos Supermercados - AMIS -, Antonio Claret

Nametala, afirmou que os supermercados nao formam cartel de preços para a

comercializaçâo do leite e de seus derivados e que também "não se reünem corn

fomecedores para negociar precos", que, segundo ele, são definidos par cada

estabelecimento, de acordo corn sua conveniência comercial e a de seu püblico

consumidor. "Os supermercados nao são a vilão d  economia e lutam por preçcs

competitivos ao consumidor', disse ele. Afirmou, ainda, desconhecer o que sejam as

alegadas verbas para publicidade; e a que são as chamadas "verba de enxoval", "verba

de fidelidade", "verba de quebra", "custo de distribuição", "pmz ou preço margem zero" e

outras expressôes consideradas jargôes no meio supermercadista, porque "a entidade



não participa de questOes comerciais". Acrescentou que no inIcio do Piano Real, vários

produtos eram importados, inclusive o leite, para oferecer precos mais competitivos ao

consumidor.

Gotardo Gomes de Castro, gerente de contabilidade do Carrefour, afirmou que a

empresa não cobra das indüstrias por meihor localização ou exposição dos produtos nas

gondolas e que a alteraçâo dos precos do leite nas üitimas semanas deveu-se a uma

série de promoçOes feitas pela rede Carrefour, em funçâo do aniversário da empresa.

A mesma expiicação fol dada por Roberto Carlos Evangelista, gerente de

compras do Champion, supermercado que pertence a rede Carrefour. Ele afirmou ainda

que ja "ouviu falar" sobre a "verba de enxovai", que seria urn valor cobrado dos

fornecedores quando urn estabelecimento novo é inaugurado, mas que tal prática não

existe nas redes Champion e Carrefour.

José Manoel Barbosa da Silva, diretor comercial das redes EPA e Mart Plus,

Jairo Aimorés, gerente-geral do Extra Hipemiercado, Ideli PacIfico, do Wal Mart

Supermercados e Judemar Rodrigues de Castro, diretor do Hiper Via Brasil afirmaram

que o preco final de urn produto e determinado pela concorrência e pela demanda do

consumidor, e tambérn que os supermercados, atualmente, não trabalham corn

praticamente nenhum produto importado, uma vez que a conjuntura econOmica tornou as

importaçOes inviáveis para o comércio, já que o preço final ao consumidor fica muito alto.

-02/10/01

Segundo o presidente da Associação Mineira de lndüstrias de Panificaçâo - AMIP -

José Batista de Oliveira, a rnaioria das padanas trabalha corn margem de lucro entre

20% e 30% nos produtos lácteos, e valores mais elevados são casos isolados. Para ele,

as diferencas nos valores praticados são benéficas para o consumidor e devem-se aos

custos fixos de cada empresa.

Respondendo a indagaçOes dos deputados, os propnetários de padarias

presentes, Carla Malagoli, da Padaria Aroma & Delicately; Moisés Viana, da Padana

Pk na Hora; Cristiano Duarte de Moura, proprietário da Padaria Morini, e Luis Carlos

Xavier Cameiro, da Padana Mangabeiras AlimentIcia, afirmaram que não tern poder de

negociação corn as indüstrias e que, as vezes, encontrarn leite longa vida sendo vendido

para o consumidor nos supermercados por preços inferiores aos que pagam as indüstnas.

Dependendo da quantidade adquirida e da forma de pagamento, em media, as padarias



adquirem as leites das marcas Itambé e Cotochés entre R$ 0,85 e R$ 0,91, a caixa de urn

litro. Já a leite Parmalat, de acordo corn as empresários, chega as padarias par urn preco

urn pouco major, cerca de R$ 0,95.

- 03110/01 (Reunião extraordinária):

Os Deputados que integram a Bloco Parlamentar Brasileiro da União de

Parlamentares do Mercosul - UPM - discorreram sabre as precos abusivos do leite

praticados par estabelecimentos varejistas e a baixo valor pago ao produtor rural pelo litro

do produto em todo o Pals. A Deputada Elbe Brandão fez nova denüncia envolvendo a

MunicIpia de São Paulo., que estaria importando leite em pô da Argentina para usa em

programas soclais, apesar de haver lei federal que prolbe a importacâo de leite para esta

finalidade.

"Não ha produção de leite no Estado do Amazonas que justifique a irnplantação de

uma CPI no Estado, mas estamos empenhados em agir em defesa dos produtores e

consumidores", afirmou a 2 0-vice-presidente do Bloco, Deputado Miquéias Fernandes,

do Amazonas. Além de tecer consideraçäes sabre as elevados precos do leite e a

desconfiança de cartelização, Miquéias Fernandes e a 2 0-tesoureiro do Bloco, Deputado

MaurIcio Picarelli, do Mato Grosso do Sul, reforçaram a necessidade de interrogaçáo

aos grandes industrials e do anseio dos produtores de leite em ver a situacão

reg ularizada.

A majoria dos produtores do Estado de Santa Catarina é de pequenos produtores,

e Ia o abuso também é praticado ha algum tempo e é tao sério quanta o de Minas,

informou a vice-presidente da UPM, Deputado Milton Sander, de Santa Catarina.

Segundo ele, seu Estado também tern instalada na Assembléia Legislativa uma CPI do

Preco do Leite, a qual estana disponIvel para troca de experléncias e informaçOes de

assuntos relacionados ao leite.

A UPM estará reunida corn membros do Mercosul em Ushuaia, na Argentina, e

isso, para todos as participantes da reunião, representa a oportunidade de levar

intemacionalmente as problemas gerados pelas grandes indüstrias quanta a venda e

importação do leite.

Os deputados que compuseram a mesa dos trabaihos manifestaram-se sabre as

abusos relacionados aos preços do leite e sabre a importaçâo indevida de lácteos, que

são produzidos em grande escala no Brasil. Citaram, ainda, outras irregulandades, coma



o rnonopólio da Tetra Pak, empresa responsável pelas embalagens longa-vida. "0 custo

da embalagem chega a R$ 0,24; mais caro do que o preco do leite pago ao produtor",

afirmou o Deputado Cristiano Canêdo. Decidlu-se que análises mais detaihadas serão

feitas pelos representantes da CPI em Minas e pebs deputados do Bloco em outros

Estados para que se leve a Argentina reflexöes e entendirnentos mais consistentes.

- 09/10/01:

0 gerente-geral de Marketing "Categoria Lácteos" da Tetra Pak, Luis Guilherme

Campos de Oliveira, traçou urn histórico das atividades da empresa no Brasil e no

mundo e comentou as causas da atual crise do setor leiteiro. "Não ha urna polItica de

exportaçâo de excedentes. E preciso que o Brasil seja inserido no mercado internacional",

defendeu. Segundo ele, a Tetra Pak, que atua na produçao de embalagens e sistemas de

processo, envase e distribuiçao para atimentos liquidos, viscosos e sôlidos, está no Brash

ha 43 anos e gera 900 empregos diretos, em duas unidades industrials. "Nossa

capacidade de produção no Pals é de 10,4 bilhães de embalagens por ano", informou. Em

sua opinião, a empresa que representa não interfere nos preços recebidos pelos

produtores de leite, já que são fomecedores da indtistria e atuam posteriormente ao

beneficiamento do leite.

Para Almir José Meireles, presidente da Associaçâo Brasileira de Leite Longa

Vida - ABVL -, a atividade leiteira no Brasil vem sendo historicamente tratada corn

injustlficável desleixo. Ele fez urn relato da crise no setor desde o ano de 1945, corn o

tabelamento do preco do leite de consumo, e afirmou que a crise atual nada mais é do

que a repetição, em escala nacional, de outras que já ocorreram por excesso da oferta de

leite, pois, em sua opinião, os problemas do setor são estruturais e não apenas

conjunturais. lnforrnou, ainda, que, segundo dados do IBGE, a produçâo de leite recebida

pelos estabelecimentos sob inspeção federal, estadual ou municipal cresceu 12,6% no

primeiro semestre de 2001, em comparação corn o mesmo perlodo de 2000. Somente em

junho de 2001, o crescimento foi de 24,4%, quando a indüstria de laticInios recebeu,

diariamente, 6,8 milhães litros de leite a mais que no mesmo més do ano anterior. "Corn

essa ordem de grandeza, a situação de crise não será superada por esforços exciusivos

do setor lácteo", opinou. 0 depoente também afirmou que nao acredita em cartelização na

hndüstna, pois o segmento e formado por milhares de atores, o que o toma extremamente

competitivo. Porém, acredita que pode haver distorçães no mercado pela concentraçâo da



rede varejista, já que "0 poder dos supermercados e relativo ao seu tamanho, e que, por

representarem muito das vendas de produtos lácteos, acabam impondo o preco a

indüstria de laticinios" afirmou.

Mario Ramos Vilela, presidente do Instituto de Pesos e Medidas - IPEM -,

discorreu sobre a importância do leite como produto predominante na cesta básica.

Segundo ele, 0 instituto está desenvolvendo, este ano, trabalho especifico sobre produtos

pré-medidos no Estado. Vitela informou aos parlamentares que 109 produtos foram

verificados em Minas Gerais, constatando-se, em alguns deles, inconforrnidade nas

medidas. 0 presidente do instituto se comprometeu a remeter a ci uma cápia da

pesquisa (que inctui o leite). "Aqul no Brash, cinco empresas respondem pelo setor de

supermercados no Pals", informou, acrescentando que o nUmero é semeihante ao

verificado em paises europeus.

-16/10/01

José Pereira Campos Fitho, presidente da Cooperativa Central dos Produtores

Rurais - CCPR -, proprietária da marca Itambé, afirmou que a empresa processa 3

rnilhöes e 500 litros de leite por dia, sendo a terceira major indüstria de laticInios do Pals.

Segundo ele, nos ültimos 10 anos, houve uma rnudança no perfil da producão do

segmento, o que gerou grandes desvantagens, obrigando o produtor a modernizar suas

atividades para competir no mercado extemo. José Pereira disse que o leite longa vida

responde por apenas 6% da produçâo da indüstria. Ele afirmou que a empresa paga ao

produtor, pelo litro de leite, aproximadamente R$ 0,35 e que o valor médio de venda para

Os supermercados é de R$ 0,86, dependendo do volume das compras.

0 presidente da empresa Vigor, Carlos Alberto Mansur, disse que a indüstria tern

uma baixa participação no mercado mineiro de produtos lácteos, mas compra 50% de sua

matéria-prima em Minas Gerais. Ele afirmou que o preço pago pelo litro de leite é de R$

0,23, em media.

Pedro Simão Filho, gerente de Assuntos Politicos da Nestlé, afirmou que a

participação da empresa na produção de teite longa vida é baixa e que a companhia

trabatha corn mais de 1.200 produtos. Segundo ele, 50% do leite é captado em Minas e a

quantidade de leite comprado este ano cresceu 15%, se comparada ao ano passado.

Pedro Simão salientou que a empresa anuncia 30 dias antes o preco pago a todos os

produtores, "0 que 6 uma oportunidade de o produtor saber se o preço the interessa ou



não". Ele disse que os baixos precos pagos aos produtores devem-se a diminuição do

consumo, decorrente da crise energética e afirmou, ainda, que o preco cresceu 13% nos

ültimos meses. "Em media, pagamos entre R$ 0,28 e R$ 0,36 por litro ac produtor e R$

0,26 pela embalagem", informou. Pedro Simão Filho informou, ainda, que o preco de

compra do leite varia de acordo corn volume e gordura produzida, entre outros aspectos.

0 fechamento de fábncas na região de Montes Claros fol justificado pela complexidade do

mercado, ausência de modemidade empresariat, a fatta de apolo do govemo estaduat e

pela grande concorréncia.

o gerente nacional de PotItica Leiteira da Danone, Fernando Friederichs, disse

que a empresa adquire 500 mil litros de leite por dia e aproximadamente 50% são

captados em Minas e que o preço da embatagem varia entre R$ 0,23 e R$ 0,24.

Mozart Pacheco, presidente da Cooperativa Central Mineira Ltda. - CEMIL -,

Mozart Pacheco, afirmou que a empresa so trabaiha corn leite longa vida, sendo todo ele

adquindo em Minas Gerais e que o preco da embafagem é responsável por 27% do custo

industrial.

o diretor da Parmatat, Jorge Parente, criticou a fatta de potItica govemamental em

relaçao ao setor leiteiro e afirmou que apenas 7,5% da compra do produto são feitas no

Estado. Questionado pelo relator da CPI, deputado Luiz Fernando Faria, sobre o futuro

fechamento da indüstria em Itamonte, ele justificou o fato pela complexidade do mercado,

ausência de modernidade empresarial, a falta de apolo do govemo estadual e grande

concorrência. Segundo ele, em media, o preço médio pago ao produtor é de R$ 0,34,

sendo o item vendido por R$ 0,84, em media, aos supermercados.

A seguir, por sua retevãncia, transcrevemos a inquinçâo procedida pelo Deputado

Antonio Andrade aos representantes da indüstria leiteira, a respeito da formaçao de

cartel no setor:

"0 Deputado Antonio Andrade - Temos uma relaçâo. São da Itambé, da

Parmalat e da Nestlé. Ha uma série de produtos que entram nessa cornposição. Portanto,

o Gilman (Viana, presidente da FAEMG) tern total razão, quando diz para não

concentrarmos somente no longa-vida, porque, do contráno, a Nestlé, uma das maiores

compradoras, ficaria fora das investigaçães. Sei que o senhor não participou, mas you the

perguntar se ja participou de alguma reunião corn outras empresas para tratar de precos

de compra de leite.



0 Sr. José Pereira Campos Fliho - A CCPR nunca participou dessas reuniöes,

embora tenha sido convidada por alguns colegas no passado. Nunca participamos.

0 Deputado Antonio Andrade - la fazer essa pergunta, mas o senhor já

respondeu-a. 0 senhor ja foi convidado para participar de alguma reunião par-a tratar do

preco da compra de leite?

0 Sr. José Pereira Campos Filho - Não.

0 Deputado AntOnio Andrade - 0 senhor acabou de falar que ja foi. 0 senhor

confirmou isso antes que eu fizesse a pergunta, rnas agora, afirma que nâo foi. Eu sei que

o senhor nunca participou. Tenho informaçães de que não, mas acabou de afirmar que fol

convidado. A informação que tenho é que já fol convidado.

0 Sr. José Pereira Campos Filho - Posso esciarecer, Deputado. Trabaiho, na

area de leite, como presidente da Itambé, ha 34 anos. Já participei de centenas de

reuniOes par-a tratar de preco de leite, na SUNAB, no CIP, inclusive já fiz greve para

aumentar preco de leite.

0 Deputado AntOnio Andrade - Mas nunca foi convidado.

0 Sr. José Pereira Campos Filho - Fui convidado e participei, mas nunca

participei de reunião para aumento de preço de leite.

0 Deputado AntOnio Andrade - Fui empreiteiro, já fui convidado muitas vezes

para acer-tar preco, mas nunca participel dessas reuniães. Mas já fui convidado. 0 senhor

acabou de afirmar que ja fol convidado por outras empresas, apesar de nunca ter

participado. Sua contribuiçao é importante para nós. Estamos investigando justamente a

cartelizaçâo na compra de leite. Sua informaçâo é importante para nós. As informaçOes

que tenho e que o senhor nunca participou disso. Gostaria de saber se o senhor já foi

convidado por alguma empresa compradora de leite para participar de alguma reunião,

em qualquer lugar, par-a discutir preco de compra de leite.

0 Sr. José Pereira Campos Fitho - Para discutir compra de leite de produtor, não.

*	 0 Deputado Antonio Andrade - Foram lidos, no princIpio, Os poderes de uma

CPI, não é, Sr. Presidente?



Pergunto ac Sr. Joâo Maroca Filho, da Cotochés, se já foi convidado ou já

participou de alguma reunião para discutir preco de leite. 0 senhor tern conhecimento de

que sua empresa foi convidada?

0 Sr. João Maroca Russo - Não tenho conhecimento disso dentro da minha

empresa. Existem setores de compra de leite, mas não sei em que nivel essas relaçöes

se dão. Particularmente, nunca fui convidado, nem participel de reuniôes de preco de leite

corn produtores.

0 Deputado Antonio Andrade - Pergunto ao Sr. Carlos Alberto Mansur, da Vigor,

se já foi convidado Cu participou de alguma reunão para discutir compra de preco de leite.

0 Sr. Carlos Alberto Mansur - Não sei se minha empresa foi convidada ou não.

Pessoalmente, nunca fui convidado, nào é meu setor. Sou presidente da empresa,

portanto, nunca participei de uma reunião para forrnacào de precos.

0 Deputado Antonio Andrade - 0 senhor sabe se sua empresa já participou?

0 Sr. Carlos Alberto Mansur - Nâo sei. Preciso consultar meu departamento de

compra de leite, de politica leiteira, para saber disso.

0 Deputado Antonio Andrade - Pergunto ao Sr. Pedro Simão FlIho, da Nestlé, se

já foi convidado, se ja participou ou se sabe se houve alguma reunião para tratar de preco

de compra de leite.

0 Sr. Pedro Simão Filho - Isso não é da minha area, mas nunca fui convidado

nem participei de nenhuma reuniâo. Também não tenho informaçâo se a empresa foi ou

não convidada.

0 Deputado Antonio Andrade - Gostaria que Os convidados informassem de

suas empresas se tern algum conhecimento, se podem nos informar, por escrito, se já

foram convidadas cu jé participaram de reuniöes pare tratar de preço de leite. Vamos

fazer esse requerimento, que deverá ser encaminhado a todas as empresas.

Quero fazer a mesma pergunta a Danone.

0 Sr. Fernando Friederichs - Como gerente de captação de leite, não como

presidente da empresa, trato do assunto leite todos os dias. Já participei de vários



encontros em que são tratados assuntos relacionados a leite, não exciusivamente preco.

Podemos discutir sobre politica leiteira, sobre desenvolvimento da cadela naquele ano,

não so corn empresas, mas corn professores de universidades. Acontecem encontros

para se discutir 0 assunto leite, não especificamente preco de leite."

-23/10/01

0 presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -

OCEMG -, Ronaldo Scucato, afirmou que as grandes redes de supermercados forçam

descontos expressivos, o que leva a queda do preco que a indistria paga ao produtor. "E

urn absurdo; o leite está valendo menos que a água e a embalagem onde é acoplado",

salientou. Segundo o depoente, apenas 11% do lucro do setor leiteiro retornarn ao

produtor, o que gera grande êxodo rural. lnformou, ainda, que a OCEMG possui 100

cooperativas leiteiras, que contam, em media, corn 110 mil associados, sendo necessáno

"abrir a cabeca" dos diretores de cooperativas para trabalharem em conjunto, visando ao

fortalecimento das instituiçöes e o retomo econômico para o produtor. "Precisarnos

educar o produtor para fortalecer o sistema cooperativista, ter voz ativa e estabelecer o

preco do leite", afirmou.

Ronaldo Scucato declarou que a maloria das cooperativas de produtores de leite

está em péssirna situaçâo financeira, pois essas organizaçôes insistem em continuar

pequenas e não querem formar uma grande central para aumentar sua competitividade.

Alberto Adhemar do Valle Junior, presidente do Sindicato da lndUstna de

LaticInios e Produtos Derivados do Estado de Minas Gerais, - SILEMG -, afirmou que

alguns setores da cadeia produtiva tern urn lucro elevado, em detnmento de outros. "0

entendimento entre eles e o caminho mais curto para que todos sobrevivam", completou.

Em sua opinião, a atual crise do setor leiteiro carece de soluçães que dependem de

vontade politica, além de ser necessária a integracão dos elos que compOem a cadeia

produtiva e urn trabaiho de convergéncia de todos Os segmentos. Para ele, as pequenas e

médias indüstrias são desorganizadas e competem corn as indüstrias clandestinas, que

podem ser legalizadas se for reduzida a carga tributária incidente sobre o produto. "As

indüstrias estão sendo penalizadas na questão do ICMS e se tomando inviáveis em Minas

Gerais. Se a situação nâo for revertida, as empresas irão se instalar em outros Estados",

afirmou.



Indagado sobre a queda na importaçãO do leite em pô e o aumento da importaçâo

do soro, o presidente do SILEMG afirmou que 0 sindicato da indüstria tern combatido a

fraude na produção do leite e a importacâo do soro pode estar sendo utilizada nessa

prática ilicita. Ele afirrnou que o LANARA, Iaboratório do Ministério da Agricultura,

informou já ter encontrado fraude na produçâo do leite. Declarou, ainda, que Os

superrnercadoS estão aproveitando a desorganizacâO de outros setores do leite para

ditarem normas de compra do material.

-30/10101

0 Secretário de Estado da Fazenda, José Augusto Trópia Reis, afirmou que a

questão tnbutána incidente sobre o setor de laticinios privilegia o estado-produtor e que 0

produtor mineiro paga 12% de ICMS interestadual e 7% para a comercializacão em

Minas. Para ele, se todos Os Estados respeitassern essa regra, Os produtos de cada

unidade da Federacão teriam vantagern competitiva nos respectivos mercados locais.

Tropia Reis explicou que as indüstnas de laticmnios do Centro-Sul e Sul do Pals tern

competitividade favorecida nos mercados locals; já as indUstrias do Norte, Noreste e

Centro-Oeste adotam o ICMS local e interestadual de 7%. Para o Secretário, outra

situaçâo existente em Minas e a produção de leite major que a demanda intema. lnformou

que o Decreto n° 41 .984, que dá possibilidade ao produtor de leite de aproveitar créditos

de ICMS das etapas anteriores do processo, está sendo reformulado, por provocar

protestos nos segmentos nâo beneficiadoS. 0 Secretário declarou que o setor de laticinios

responde por apenas R$ 15 milhöes da arrecadaçâo do Estado, apesar de sua

importância na economia do Estado - o que, acrescentou, comprovaria a existência de

sonegação. Ele disse que a grande maiha rodoviária de Minas Gerais dificulta a

fiscalização, mas que o Govemo, para amenizar o problema, está colocando

computadores e antenas de satélite nos carros de fiscalizaçâo. Ressaltou que a

Secretaria tern exercido fiscalizacâo dingida nas grandes redes de supermercados para

estomar o crédito do ICMS indevido e cornentou proposta do governo de que o queijo-de-

minas seja incluldo na cesta básica, corn aliquota reduzida para 7%. Sobre a guerra fiscal

entre os Estados e a evasão das indüstrias de laticinios de Minas Gerais para outras

unidades da Federaçâo, Trôpia Reis justificou o problema explicando que alguns burlam

as regras e Minas, para reverter o quadro negativo, tern cobrado a diferença na entrada



do produto no mercado local. "A guerra fiscal está no fim; desta forma, não será mais

vantajoso para as indUstrias instalarem-se fora do Estado de origem".

0 Secretário Adjunto da IndUstria e Comérlo, Marcos Lamounier Bicaiho,

declarou-se contrário a "guerra fiscal" entre os Estados e que concorda corn a poiltica

tributária proposta pela Secretaria da Fazenda. Afirmou, também, que a Secretaria da

IndUstria e Cornércio busca atender as reivindicacOes dos empresários, citando, como

exemplo, a mudança da data de fruição do benefIclo fiscal da Itambé, o que facilita a

permanencia da empresa no Estado.

- 06/11/2001

Os supermercados negociam corn indüstrias para adquirirem as chamadas

bonificaçäes - "verba de enxoval", "luvas", "verba de aniversário" -. e outras expressôes

consideradas jargOes no meio supermercadista, declarou Levy Nogueira, presidente do

supermercado Hiper ViaBrasil e ex-presidente da Associaçâo Brasileira de

Supermercados, para quern tais práticas de promoçáo são atitudes "internacionais e

legais". 0 depoente reconheceu que o produtor de leite é mal remunerado, "mas o setor

varejista não é o vilâo", afirmou. Ele disse não saber aonde está o problema. Levy

Nogueira contestou a inforrnação de que as margens de lucro dos supermercados chega

a 75%, e disse que os Indices variam de 2% a 12%. "Duvido que haja lucro de 75% num

produto básico como o leite longa vida", completou. Sobre a compra de produtos Iácteos

de outros Estados, Levy Nogueira respondeu que essas aquisicães são motivadas pelo

sistema tributário em vigor em Minas Gerais.

O diretor nacional de PerecIveis do Carrefour, Odair Silvério, informou que as

promoçães realizadas pelos supermercados tern como objetivos diminuir o preço de

determinado produto para 0 consumidor; dar suporte a inauguração de uma nova loja do

supermercado; ou aumentar a compra de produtos da indüstria. "Se isso afeta o produtor

de leite, eu desconheço. A negociaçâo é feita diretarnente corn a indüstria", declarou. 0

Deputado Luiz Fernando Faria leu documento intitulado "Acordo Nacional de Compras",

relativo ao supermercado Carrefour. Segundo Odair Silvéno, o documento refere-se a urn

tipo de acordo utilizado frequentemente pela rede. 0 depoente declarou que a margem

comercial no hipermercado sobre 0 leite longa vida e de 7,90% e, nos supermercados, de

12,90%, entre janeiro e setembro de 2001, enquanto o custo médlo de distribuiçâo varia

de 16,87% a 27,97%. Segundo ele, a tItulo de exemplificaçâo, se o supermercado compra



urn produto por R$ 100,00 e vende por R$ 130,00, o lucro nâo é de 30%, já que estão

incluIdos nesse valor custos de impostos, entre outros, e que os precos variam de acordo

corn a marca do produto. 'Queremos ser competitivos, ter meihor preco para o cliente,

mas respeitando a margem de venda', salientou. lndagado sobre a venda de leite corn a

marca Carrefour e a diferenca do preco, se comparado a produtos de outras marcas,

Odair Silvério disse que a rede cobra valor abaixo do Ilder de vendas, tendo, por outro

lado, as vantagens da qualidade e do acornpanhamento da produçâo por urn funcionário

da empresa.

Nildo Pires Alves, diretor de Controle das Casas Sendas (Supermercado Bon

Marché), cuja atuação é predominante no Estado do Rio de Janeiro, declarou que a

"verba de aniversário" é uma operaçao que permite ter precos competitivos. Ele ponderou,

ainda, que a tributacão é que prejudica Os produtores. 0 relator, Deputado Luiz Fernando

Fana leu documento recebido pela CPI que comprovaria que urn supermercado da Rede

Sendas, comernorando seu aniversário, solicitou R$ 40 mil das indüstrias fornecedoras.

Nildo Pires Alves afirmou que não conhece o documento, mas que a empresa opera

nessa modalidade de promocão. Afirmou, ainda, que a empresa tern apenas uma loja em

Minas Gerais e que a margem sugerida nâo é fixa e depende da concorrência. "Nossa

margem de lucro já chegou a 0%, tendo corno objetivo vender mais barato", inforrnou.

0 diretor de Compras Regionais do Extra, Mãrcio Milan, afirmou que a empresa

vern perdendo lucratividade nos ültimos anos devido a queda do poder de compra do

consumidor. Segundo ele, o supermercado tern, em media, 16% de margem bruta sobre o

leite. "Podemos trabaihar corn margens menores, mas nunca abaixo do que cornpramos.

- 13/11/2001

Para Emesto Enio Budke Krug, diretor de Planejarnento e de Politica Leiteira da

empresa gaücha Elegê Alimentos, os problemas na cadela produtiva do leite são o

gerenciamento incipiente; a deficiência na assisténcia tecnica; o alto custo do frete e a

falta de mão-de-obra qualificada. Segundo ele, o que contribul significativamente para a

crise e o crescimento desordenado da produção do leite; além do surgimento de novas

marcas; da crise econômica na Argentina; e da retração do consurno. 0 diretor sugerlu,

como soluçôes para o problerna, o treinamento dos produtores e da assistência técnica, a

melhoria da qualidade do leite e a exclusão do leite importado em programas

govemamentais. Mas, a visão de cadeia integrada do leite 6 o que, em sua opinião,



serviria para levar a Pals muito adiante na producão. Para barrar a entrada do leite que

vem da Argentina, do Uruguai e de outros palses, o depoente afirmou que deveria haver

atualização da legislacâo vigente e uma fiscalização sanitána major para esse produto. A

inspeçâo do produto também não é feita corn muito rigor no leite brasileiro. "0 leite

rejeitado no Rio Grande do Sul vai para miniusinas produtoras de queijo e nâo ha

inspecão", afirmou Krug. Controlar Os super-faturamentos também se faz necessário,

segundo ele. "Na medida em que tais questães forem sanadas, tudo se resolve. Os

paises grandes produtores sabem que o Brasil representa uma ameaça para eles",

afirmou. 0 depoente inforrnou, também, que a Elegé, responsável por 53% do mercado

de leite longa vida no Rio Grande do Sul, deixou de ser uma Cooperativa Central e

passou a iniciativa privada, mas ainda congrega 27 cooperativas. Segundo ele, as

vantagens dessa transformação foram a maior agilidade e fiexibilidade no mercado. Em

relacao a fraude na industrialização do leite, Ernesto Krug disse que a modificação do

produto corn soro importado é urn fato inaceitável e que outros tipos de fraudes, também

comuns, são a nomenclatura, o superfaturamento, a modificação no produto, a faiha na

fiscalizaçâo e a sonegação fiscal.

0 diretor da lndüstria de Laticinios Batavo, empresa adquirida pela Parmalat e que

tern unidades industnais no Paraná e em Santa Catarina, Arthur Gilberto Voortuys,

declarou que o preco pago aos produtores é definido pela qualidade do produto. No

entanto, a quantidade também influencia a decisão, já que Os 440 produtores do Paraná

produzem a mesma quantidade de leite que as 7 mil de Santa Catarina, e recebem mais

por isso. 0 depoente afirrnou que a associação corn a Parmalat foi necessána porque a

empresa estava pequena diante dos processos de globalizacao e da consequente

competitividade exigida pelo nova modelo econômico. Essa também foi uma forma,

segundo ele, de proteger o produtor da crise leiteira. lnformou, ainda. que a Batavo reüne

seis cooperativas em Santa Catarina e duas no Paraná, e que mesmo corn uma

embalagem mais barata, o leite pasteurizado pode ser mais caro que o longa-vida, em

alguns lugares.

Urn terco do leite captado pela Cooperativa Central de LaticInios do Estado de São

Paulo - CCL - e proveniente de Minas Gerais, o que correspondeu a 10 milhães de litros

ern setembro, informou o seu diretor-geral, Oscar Otãvio Bonilha. Ele afirrnou que a

empresa reUne 18 cooperativas e fomece matéria-prima para a Danone e para a Paulista,

de quem detinha a marca. Segundo o depoente, a CCPL é a ünica das quatro empresas

ouvidas que anuncia corn antecedência o preco a ser pago ao produtor pelo litro do leite.



Gabriel Barros, representante da IndUstria de Laticinios Italac não soube

responder as indagaçöes dos parlamentares sobre o fato de as notas de compra dos

produtos pelos supermercados terem valor malor que o preço para o consumidor. Diante

de uma nota fiscal corn valor de R$ 0,76 pagos pelo Carrefour a Italac, e de outra em que

o mesmo produto era vendido por R$ 0,67 no supermercado, o depoente declarou que

levaria o caso ao conhecimento da empresa para que fossem tomadas as providéncias

cabIveis.

- 20/11/2001

Salomão Teixeira de Souza, representante das empresas Alterosa Armazéns

Gerais e Representaçöes Alianca, informou que a primeira firma é uma prestadora de

servicos e de armazéns gerais, e não realiza importacOes, enquanto a outra atua na

intermediação entre exportadores e importadores de produtos lácteos. Declarou que a

Aliança representa as firmas importadoras, e que nos dois ültimos anos nao interrnediou

grande nümero de importaçães, como fez em anos anteriores, em que houve problemas

climáticos no Pals. Segundo o depoente, ha grandes importacôes quando o mercado

assinala que vai acontecer falta momentânea. "No ano passado, por exemplo, o nürnero

de importaçães fol razoável, mas não mexeram corn 0 mercado. Apenas supriram a

demanda nacional", afirmou. Sobre a aquisicâo de leite importado para programas sociais

de orgaos püblicos, declarou que a mercadoria importada chega hoje 20% cu 23% mais

cara que a nacional, o que tornaria inviável que Prefeituras, ôrgâos do Govemo e

programas sociais comprassem mercadoria importada, não havendo competitividade para

Os produtos importados, no momento. Declarou, ainda, que intermedia negócios para

firmas como a Lacta, a Garoto, a Embaré e Tangara, entre outras.

Segundo Peter Jordan, presidente da Nutrir Nutrimentos lndustriais S.A., a

empresa nao importa leite em pó desde o inIcio de 1999. Declarou que, anteriormente

aquele periodo, foram realizadas pequenas operaçães de importaçâo, em razào de

créditos oferecidos pelos exportadores extemos, mas, corn a desvalorização cambial,

essas operaçães foram interrompidas, voltando a adquinr a mercadoria nacional. 0

depoente afirmou que sua utiliza o soro de leite em pO, nacional ou importado, na

formulação de diversos produtos, e que esse produto possul proteinas de alto valor

biolôgico, tanto que sua utilizaçâo é permitida pela legislação brasileira, desde que conste

no rótulo. Afirmou, ainda, que a negociaçâo corn as grandes redes de supermercado 6



difIcil, já que estas querem impor condiçöes difIceis de serem cumpridas, mas que, as

vezes, são obrigados a aceitá-las, para nao ficarem fora do mercado.

Uno Marques de Oliveira, presidente da Nutril Alimentos S.A., informou que as

ültimas importaçôes realizadas pela empresa foram: 203 toneladas de leite em pó em

1997; 3,4 mil toneladas de leite em pó modificado em 2000; e 2.815 toneladas de soro de

leite em 2001. Ele informou também que Os produtos são importados, principalmente, da

Argentina e do Uruguai, palses que integram o Mercosul e que o leite modificado tern

preço acessivel as camadas populares e a mesma validade dos dernais leites em pô.

0 representante da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB -, Marcelo

Junqueira Ferraz, declarou que a empresa exerce o papel de braco operativo na poiltica

de garantia do preco mInimo do Governo Federal. Para ele, cabe a outras esferas

superiores, ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Fazenda, referendados p&o

Conseiho Monetáno Nacional, tracarem essa politica. Afirmou que o leite,

especificamente, nao e urn produto contemplado nessa poiltica, mas que a CONAB apóia

o pequeno produtor de leite mediante a estratégia de fazer vendas de pequenos volumes

de rnilho, urn programa chamado Venda em Balcão, em que o Govemo traz esse produto

das fronteiras agricolas, notadamente Mato Grosso e Goiás, para as areas de Minas não

produtoras, especificamente a Zona da Mata, o Norte e o centro de Minas, e o faz chegar

ao produtor corn preço muito competitivo, tomando viável a sua atividade. A funçâo da

CONAB, segundo ele, é de regulação do mercado, atendendo ao produtor e tomando

viâvel sua, de forma indireta.

- 27/11/2001:

A presidente da Associaçâo Mineira de Municipios - AMM - e prefeita de Trés

Pontas, Adriene Barbosa, afirmou que a associação ira agir em parceria corn a CPI para

pressionar o governo federal a implantar uma politica nacional para a pecuária, além de

reivindicar a adoção de urn preco mInimo pago ao produtor de leite. "Iremos atuar na

mobilização dos municIpios e na pressão junto aos Ministros e ao Presidente da

Repüblica, Fernando Henrique Cardoso, para a solução do problema", disse. Adriene



Barbosa sugenu que a Assembléla apoie a AMM na cnaçao de uma cartilha que mostre

aos prefeitos a meihor maneira de cornprar o leite, valorizando o produtor.

0 Prefeito de Curvelo, MaurIlio Guimarães, informou que a cooperativa local,

filiada a Itambé, está em péssima situação administrativa. Ele apresentou a CPI uma

inovação implernentada em seu municIpio, referente a da insercão do leite pasteurizado,

produzido por uma cooperativa de Curvelo, na merenda escolar. Segundo o depoente, os

recursos que viabilizaram o projeto são da própria prefeitura, resultantes de urn programa

de reducão de gastos municipais e do fim de contrataçöes patemalistas.

Na opiniào de Derci Alves Ribeiro Filho, presidente da Associacão dos

MunicIpios do Médio Centro-Oeste - AMECO - e Prefeito de Florestal, as grandes

empresas brasileiras, como a Itambé, estão prejudicando Os pequenos produtores. "A

cooperativa filiada a Itambé, sediada em Pará de Minas, so não fechou por grande

integração entre seus cooperados", afirmou.

Sinval Neves Miranda, presidente da Associação dos Municipios do Médio Rio

Doce e Prefeito de Nova Môdica, também criticou as grandes empresas, bern como o

atraso do pagamento, pelas cooperativas, aos produtores. Sinvat Neves falou sobre o

volume reduzido de recursos direcionado, pelos municipios mineiros, para a merenda

escolar, afirmando a necessidade de criacão de urn cardápio econômico e de incentivo ao

consumo de leite.

- 04/1212001:

0 presidente da Associacao Brasileira de Defesa do Consumidor - ABRASCON -,

Daniel Manucci, afirmou que iria analisar a embalagem do leite "Moon Lait" e que, se de

fato ela contiver problemas de rotulagem que possam induzir o consumidor a erro,

recorreria a medidas judiciais, a fim de que o produto seja retirado do mercado, forçando

a empresa a produzir novas embalagens adequadas ao Côdigo de Defesa do Consumidor

e as demais normas que regem o assunto. Afirmou que o COdigo de Defesa do

Consumidor não pode ter seus principios basilares relativos a devida informacão e a

transparéncia das relaçôes de consumo infnngidas impunemente. Tat situacão prejudica a

alimentação das crianças que se utilizam desse leite, ponderou. 0 de poente sugeriu o

tabelamento de preços do leite para os comerciantes a fim de resolver as disparidades no

preco de venda do produto em estabelecimentos diversos, como acontece, por exemplo,

corn o gas de cozinha. Outro problema abordado foi a importaçâo de leite do Mercosul,



principalmente Argentina e Uruguai, palses em que Os transgênicos são liberados, sendo

que, no Brash, tais substâncias são proibidas.

- 11/1212001:

Benedito Vieira Pereira, presidente da Associacâo Brasileira da lndüstna de Leite

Pasteurizado - ABILP -, afirmou que o crescimento da comercialização do leite longa vida

so interessa ao fabricante das embalagens e aos supermercados. Para ete, a crescimento

da cornercializacão do leite longa vida levou ao caos a produtor de leite e suas

cooperativas. Declarou, ainda, que a leite longa vida, por ser processado em alta

temperatura, tern perdas de nutrientes e a consumidor não é inforrnado sobre a baixo

valor nutricionaf do produto, mas que atualmente a populacão cansome 40% de leite

pasteurizado e 60% de longa vida.

0 presidente da Associação de Distribuidores de Leite do Estado de São Paulo,

Joaquim Quedas Filho, declarou que o leite longa vida não deveria ser considerado leite,

mas bebida láctea. "0 leite longa vida resulta em liquidação do produtor e danos a

saüde", afirmou. Ele criticou o monopOlio da rede de supermercados na venda do produto

e defendeu a divulgacâo da baixa qualidade do longa vida ao consumidor.

VinIcius Ferreira Paulino, assessor jurIdico da Associacão de Distribuidores de

Leite em São Paulo, divulgou urn trabaiho feito pela Universidade Estadual Pauhsta -

UNESP -,de Jaboticabal, que afirma que o leite pasteurizado e a longa vida possuem a

mesma matéria prima, mas o processo de fabncaçâo do segundo resulta em reducão da

qualidade do produto. Segundo a pesquisa, o leite tern qualidades insatisfatOrias e

grandes perdas nutritivas. "0 leite longa vida é excelente para a formaçâo de crianças

subnutridas", afirniou.

Hilton da Cunha Peixoto e Paulo César da Alvim Rezende, presidentes da

Federaçao das Classes de Leite de Minas Gerais e da Associação dos Produtores de

Leite de Minas Gerais, respectivamente, apoiaram as trabaihos da CPI do Leite e falaram

da necessidade de se esctarecer a população sobre a tipo de leite que está consumindo.

- 2610212002:

Célio Gomes Floriani, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -,

informou que o govemo do Estado ira lançar uma campanha educativa de incentivo ao



consumo do café e do leite e estimular a certificaçâo de qualidade desses produtos. "A

campanha será voltada para crianças e jovens, urn grande potencial do mercado intemo,

que ainda não fol trabalhado", afirmou. Segundo o representante do Secretário de Estado

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a campanha terá ties atividades básicas:

concursos para alunos e professores do ensino fundamental e médio; concurso para

jomalistas; e, em eventos agropecuários, divulgacão dos processos de producão,

industrialização e comercializacáo do leite. Em sua opinião, nâo ha excesso de producão,

mas fafta de consumo, ja que o Brash, historicamente, sempre importa leite quando ha

uma melhoria no poder aquisitivo da populaçáo, o que demonstra a necessidade de o

governo direcionar seus esforcos no aumento desse consumo.

0 engenheiro agrônomo e representante do Sindicato dos Produtores Rurais de

Passos, José Luiz Ribeiro, chamou atencão para a questão da fraude no leite longa vida,

que estaria sendo comercializado corn uma mistura de ate 50% de soro de leite. "Esses

produtos riâo deveriam ser vendidos como leite e sirn como bebida láctea", afirmou. Para

ele, trata-se de propaganda enganosa e urn crime contra a saüde do consumidor.

- 05/0312002:

0 presidente da Cooperativa Nacional de Controle de Qualidade (Conai), Fábio

Antonio da Silva, propôs a criacâo da Fundação Leite, Saüde e Vida, corn o objetivo de

promover o marketing do leite e seus derivados, visando ao aumento do consumo desses

produtos. Ele reafirmou a necessidade de se incentivar o consumo do leite e derivados,

alegando que a oferta é major que o consumo, o que acaba por derrubar o preço do

produto. "0 segmento leiteiro nao está fazendo nada para divulgar o valor nutricional do

leite. Não sabem vender o produto", afirrnou. Segundo o depoente, o Estado não deveria

interfenr nas leis de mercado, mas desempenhar urn papel importante na fiscalizaçâo e

monitoria dessas açães.

A proposta também tern a adesão da Universidade Federal de Vicosa (UFV) que,

segundo o professor Sebastião César Cardoso Brandão, do Departarnento de

Tecnologia de Alimentos, ja firmou convênio corn a Embrapa para isso. Segundo ele,

também apoiam a proposta o Sindicato da IndUstria de Laticinios e Produtos Derivados de

Minas Gerais - SILEMG -, a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -

OCEMG - e o lnstituto Mineiro de Agropecuána - IMA -, além do Ministéno da Saüde e

das associaçOes médicas, que teriam interesse em financiar a Fundação. 0 professor



Brandão enfatizou a importáncia do leite na alimentaçâo humana e suas qualidades

nutricionais, como o fomecimento de cálcio, nutriente responsável pelo crescimento dos

ossos e prevenção da osteoporose. Segundo ele, 60% do cálcio consumido no mundo

são provenientes do leite e denvados. 0 professor divulgou uma campanha de incentivo

ao consumo do leite e derivados, realizada nos Estados Unidos, que aborda a importância

nutricional do leite. "E de extrema importãncia a realização de campanhas no Brasil para

incentivar o consumo intemo, que representa apenas 50% do consumo americano",

afirmou.

0 Diretor-Geral do IMA, Célio Gomes Floriani, reafirmou a importãncia da

campanha educativa de valorizacão do leite e do café. A campanha seria lançada no

próximo dia 7 de marco, em parceria entre as secretanas de Estado da Educação e da

Agricultura, tendo como objetivo incentivar o consumo destes produtos, principalmente

entre crianças e adolescentes.

A qualidade do leite foi a preocupaçâo apresentada pelo presidente do Sindicato e

Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG -, Ronaldo

Scucato. Segundo ele, e necessário reduzir o nümero de cooperativas em Minas Gerais

para meihorar a qualidade do leite e possibihtar a competicão corn as empresas

multinacionais.

- 12/03/2002:

De acordo corn Domingos Sávio, presidente da Cooperativa Agropecuária de

Divinópolis e ex- prefeito do municIplo, reiterando denüncia oferecida na audiência püblica

da Comissão naquela cidade em 26/11/2001, as reuniães para combinaçao do preço do

leite teriam ocorrido ha cerca de dez anos, quando ele presidia a Cooperative local. "0

objetivo aparente dos encontros era discutir possIveis beneficios para Os produtores, mas

O assunto principal era a tentativa, pelas empresas, de combinação do preco pago pelo

leite", afirmou. Segundo ele, a cooperativa nao coricordava corn a combinação de preço,

desejava meihor remuneracão ao produtor e repudiava o que era proposto. "As empresas

nao avaliavam Os custos do produtor, e o pagarnento era sempre aquém do justo",

cnticou. Ele disse desconhecer a participação de representantes da empresa Itambé

nesse tipo de reunião. Domingos Sávio afirmou, ainda, que a Cooperativa Agropecuária

de Divinôpolis apresentava crescirnento considerável, o que incomodava as grandes

empresas. "A Itambé atuava de forma destrutiva para inviabilizar a capacidade



competitiva da nossa entidade", salientou. Segundo ele, a empresa a comprar leite

diretamente do produtor de DivinOpolis, não associado a ltambé, oferecendo\ preco

superior ao que pagava aos associados de outras regiães, corn o objetivo de prejudicar a

cooperativa local. "Era uma concorrência desleal, predatOria, o que não pode ser aceito",

afirmou

Oswaldo Henrique Guimarães, presidente da Cooperativa de Crédito Rural de

Divinópolis - CREDIVERDI -, ratificou as denüncias feitas por Domingos Sávio e defendeu

a necessidade de uma politica justa para o setor leiteiro e pagamentos dignos ao

produtor. Ele afirmou ter paftcipado das reuniöes para "estar por dentro do preço de

mercado" e citou o norne de alguns funcioriários da Nestlé que negociavam nas reuniôes.

"As multinacionais acertavam determinado preço, mas muitas não praticavam o valor

proposto", salientou.

o presidente do Sindicato Rural de Formiga, Antonio Leite de Rezende, afirrnou

ter "certeza da realizacão das reuniöes corn a finalidade de combinar o preco pago ao

produtor de leite, ate meados de 2000". Segundo ele, as reuniães eram mensais,

realizadas perto da cidade de Campo Belo e corn a participaçâo das empresas que

comercializam leite na regiao Centro-Oeste de Minas, entre elas cooperativas e grandes

indüstrias. Afirmou, contudo, que tudo era informal, não havendo documentação que

comprove a negociação.

José Pereira Campos Filho, presidente da CCPR/ltambé, defendeu o direito a

livre concorrência e criticou a incapacidade das pequenas cooperativas competirem no

mercado. "As cooperativas são concorrentes como outras quaisquer", disse, referindo-se

a denüncia do ex-presidente da Cooperativa Agropecuária de Divinópolis. Ele negou ter

participado de reuniães corn o objetivo de acertar preços e salientou sua intenção de

transformar a Itambé em cooperativa multinacional.

Carlos Faccina, diretor de Assuntos Cooperativos da Nestlé, declarou nâo ter

conhecimento da participaçáo de nenhum funcionáno da empresa em reuniOes corn a

finalidade de combinar preços. Segundo ele, a Nestlé tern uma politica de preços

transparente, divulgando o valor pago ao produtor corn urn mês de antecedéncia.

Roque Dalcin e Willian Lopes Filho, respectivamente diretor de OperaçOes da

Parmalat, e gerente de Cornpras de Leite da Danone, também negaram a participacão de

funcionários das empresas que representam em reuniOes corn o objetivo de combinar

precos pagos aos produtores.
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ANEXO 7
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- pág. 4482 a 4487 - documentação entregue pelo Sr. José Manoel Raposo,

presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Juiz de Fora;

- pág. 4488 a 4505 - documentaçâo entregue pelo Sr. Alosio Lindemberg Thomé,

presidente da Comissão de Agropecuária do Sindicato dos Produtores Rurais de Carangola;

- pág. 4506 a 4560 - documentaçâo entregue pelo Sr. Paulo Roberto Viana Franco,

Coordenador do Programa PROLEITE da Secretaria Municipal de Agricultura de Juiz de

Fora;

- pág. 4561 a 4563 - documentaçâo entregue pelo Deputado Edson Rezende;



- pág. 4564 a 4577 - documentação entregue pelo Sr. Geraldo Alvim Drusi, diretor do

Centro Tecnolôgico do Instituto Cândido Tostes - EPAMIG;

- pág. 4578 a 4582 - documentaçâo entregue pelo Sr. Alberto Adhemar do Valle

JUnior, presidente do SILEMG;

- pág. 4583 a 4608 - documentaçãO entregue pelo gabinete do Deputado Joâo Batista

de Oliveira;

- pág. 4609 a 4839 - documentação enviada pelo Sr. Paulo Fernando Alvarenga

Diniz, presidente da Cooperativa Agropecuária de Curvelo;

ANEXO 13

- pág. 4840 a 4929 - documentaçâo enviada pelo Sr. Paulo Fernando Alvarenga

Diniz, presidente da Cooperativa Agropecuária de Curvelo (continuação);

- pág. 4930 a 4952 - documentação enviada pelo Sr. Mario Ramos Vilela, diretor-

geral do IPEM;

ANEXO 13 (CONTINUAcAO)

- pág. 4953 a 4955 - documentação entregue pelo Sr. Ailton Vieira Jordâo, produtor

rural de Paracatu;

- pág. 4956 a 4967 - documentação entregue pelo Sr. Erasmo Silva Neiva, produtor

rural de Paracatu;

- pág. 4968 a 4988 - documentacão entregue pelos produtores rurais de Patos de

Minas;

- pág. 4989 e 4990 - documentação entregue pelo presidente da Cooperativa dos

produtores de Leite de Iral de Minas;

- pág. 4991 a 5008 - documentacâo entregue pelo gabinete do Deputado João Batista

de Oliveira;

- pág. 5009 e 5010 - documentaçãO enviada pelo Sr. Luis Guilherme Oliveira,

representante da empresa Tetra Pak;

- pág. 5011 a 5073 - documentacâO entregue pela Sra. Andréia Gilbert de Lima,

gerente jurIdica da Associaçâo Mineira de Supermercados - AMIS;

- pág. 5074 a 5199 - documentaçâo entregue pelo Sr. Levy Nogueira, presidente do

Supermercado Hiperviabrasil;

- pág. 5200 a 5268 - documentacâo entregue pelo Sr. Márcio Milan, diretor de

Compras Regionais do Extra Supermercados;



ANEXO 14

- pág. 5269 a 5467 - documentação entregue pelo Sr. Nildo Pires Alves, diretor de

Controle das Casas Sendas (Supermercado Bon Marché);

- pág. 5468 a 5717 - documentação entregue pelo Sr. José Manuel Barbosa da Silva,

diretor comercial do Epa/Mart Plus Supermercados;

ANEXO 15

- pág. 5718 a 6086 - documentaçâo entregue pelo Sr. José Manuel Barbosa da Silva,

diretor comercial do Epa/Mart Plus Supermercados (continuacão);

ANEXO 16

- pág. 6087 a 6532 - documentaçãO entregue pelo Sr. José Manuel Barbosa da Silva,

diretor comercial do Epa/Mart Plus Superrnercados (continuacão);

ANEXO 17

- pig. 6533 a 7034 - documentaçâo entregue pelo Sr. Odair Silvérlo, diretor de

Compras PerecIveis dos Superrnercados Carrefour/Champion;

ANEXO 18

- pig. 7035 a 7449 - documentação entregue pelo Sr. Odair Silvério, diretor de

Compras PerecIveis dos Supermercados Carrefour/Champion (continuacão);

ANEXO 19

- pág. 7450 a 7955 - documentaçâo entregue pelo Sr. Odair Silvério, diretor de

Compras PerecIveis dos Superrnercados Carrefour/Champion (continuacâo);

ANEXO 20

- pág. 7956 a 8340 - documentaçâo entregue pelo Sr. Odair Silvérlo, diretor de

Compras PerecIveis dos Supermercados Carrefour/Champion (continuacâo);
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F	 ANEXO2I

F
- pág. 8341 a 8740 - documentaçâo entregue pelo Sr. Odair Silvério, diretor de

I	 Compras PerecIveis dos Supermercados Carrefour/Champion (continuação);

ANEXO 22

- pág. 8741 a 9144 - documentação entregue pelo Sr. Odair Silvério, diretor de

Compras PerecIveis dos Supermercados Carrefo ur/Cham pion (continuação);

ANEXO 23

- pág. 9145 a 9656 - documentação entregue pelo Sr. Odair Silvério, diretor de

Compras Pereciveis dos Supermercados Carrefour/Champion (continuacão);

ANEXO 24

- pág. 9657 a 10011 - documentação entregue pelo Sr. Odair Silvério, diretor de

Compras Pereciveis dos Supermrcados Carrefour/Champion (continuaçâo);

ANEXO 25

- pág. 10012 a 10196 - documentacão entregue pelo Sr. Odair Silvério, diretor de

Compras Pereciveis dos Supermercados Carrefour/Champion (continuação);

- pág. 10197 a 10214 - documentaçâo entregue pelo gabinete do Deputado João

Batista de Oliveira;
- pág. 10215 a 10258 - documentação entregue pelo Deputado Luiz Fernando Faria,

referente a reunião realizada em Florianôpolis;

- pág. 10259 a 10262 - documentação entregue pelos produtores rurais na reuniâo

realizada no MunicIplo de Passos;
- pág. 10263 a 10344 - documentação entregue pelos produtores rurais na reunião

realizada no MunicIpio de Uberaba;
- pág. 10345 a 10364 - documentaçâo entregue pelos produtores rurais na reunião

realizada no MunicIpio de Govemador Valadares;
- pág. 10365 a 10445 - documentaçâo entregue pelo Sr. Ernesto Enio Budke Krug,

diretor de Politica Leiteira da Elegê;

I
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ANEXO 26

- pág. 10446 a 10475 - documentaçâo entregue pelo Sr. Levy Nogueira, presidente

do Supermrcado do Hiperviabrasil;

- pág. 10476 a 10910 - documentação entregue pelo Sr. Arthur Gilberto Voorsluys,

diretor da empresa Batavia;

ANEXO 27

- pág. 10911 a 11097 - documentação entregue pelo Sr. Arthur Gilberto Voorsluys,

diretor da empresa Batavia (continuacão);

- pág. 11098 a 11106- documentaçâo entregue na reunião realizada no MunicIpio de

Machado;

- pág. 11107 a 11115- documentação entregue pelo Sr. Jorge Rubez, presidente da

Leite Brasil, na reunião realizada em Machado;

- pág. 11116 a 11381 - documentação enviada pelo Sr. José Augusto Trópia Reis,

Secretário de Estado da Fazenda;

ANEXO 28

- pág. 11382 a 11842 - documentaçáo enviada pelo Sr. José Augusto Trôpia Reis,

Secretáflo de Estado da Fazenda (continuaçâo);

ANEXO 29

- pág. 11843 a 12323 - documentação enviada pelo Sr. José Augusto TrOpia Reis,

Secretário de Estado da Fazenda (continuaçâo);

ANEXO 30

- pág. 12324 a 12924 - documentação enviada pelo Sr. José Augusto TrOpia Reis,

Secretário de Estado da Fazenda (continuação);

ANEXO3I

- pig. 12925 a 13530 - documentaçâo enviada pelo Sr. José Augusto Trôpia Reis,

Secretáno de Estado da Fazenda (continuaçâo);



ANEXO 32

- pág. 13531 a 13960 - documentaçâo enviada pelo Sr. José Augusto Trópia Reis,

Secretário de Estado da Fazenda (continuaçâo);

ANEXO 33

- pág. 13961 a 14228 - documentaçâO enviada pelo Sr. José Augusto Trôpia Reis,

Secretário de Estado da Fazenda (continuacâo);

- pág. 14229 a 14399 - documentacâO enviada pelo Sr. Roque Dalcin, diretor

executivo de Operacôes da Parmalat;

ANEXO 34

- pág. 14400 a 14814 - documentação enviada pelo Sr. Roque Dalcin, diretor

executivo de Operaçães da Parmalat (continuacão);

ANEXO 35

- pág. 14815 a 15206 - documentação enviada pelo Sr. Roque Dalcin, diretor

executivo de Operacães da Parmalat (continuacao);

ANEXO 36

- pág. 15207 a 15649 - documentacão enviada pelo Sr. Roque Dalcin, diretor

executivo de Operaçães da Parmalat (continuação);

ANEXO 37

- pág. 15650 a 16103 - documentacâo enviada pelo Sr. Roque Dalcin, diretor

executivo de Operaçôes da Parmalat (continuacãO);

ANEXO 38

- pág. 16104 a 16531 - documentaçâo enviada pelo Sr. Roque Dalcin, diretor

executivo de Operaçöes da Pamialat (continuaçâo);

ANEXO 39

- pág. 16532 a 16950 - documentaçâo enviada pelo Sr. Roque Dalcin, Diretor

Executivo de Operaçães da Parmalat (continuacâo);



ANEXO 40

- pág. 16951 a 16998 - documentacão entregue pelo Deputado Paulo Piau;

- pág. 16999 a 17004 - documentaçâo enviada pelo Sr. Benjamin Benzaquem Sicsü,

Ministro de Estado de Desenvolvimento, lndüstria e Comércic Exterior - Interino;

- pág. 17005 - documentaçâo enviada pelo Sr. Haroldo Antunes, diretor

supenntendente da Embaré;

- pág. 17006 a 17326 - documentação enviada pelo Sr. José Pereira Campos Filho,

presidente da CCPR/ltambé;

ANEXO 41

- pág. 17327 a 17541 - documentação enviada pelo Sr. José Pereira Campos Filho,

presidente da CC PR/Itambé (continuacão);

- Pág. 17542 a 17773 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, presidente da

Nestlé;

ANEXO 42

- pág. 17774 a 18234 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, presidente da

Nestlé (continuaç.âo);

ANEXO 43

- pág. 18235 a 18662 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zunta, presidente da

Nestlé (continuaçâo);

ANEXO 44

- pág. 18663 a 19088 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, presidente da

Nestlé (continuacão);

10

ANEXO 45
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- pág. 19089 a 19519 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, presidente da

Nestlé (continuação);

ANEXO 46

- pág. 19520 a 19973 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, presidente da

Nestlé (continuaçâo);

ANEXO 47

- pág. 19974 a 20452 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, presidente da

Nestlé (continuaçâo);

ANEXO 48

- pág. 20453 a 20931 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, presidente da

Nestlé (continuacão);

ANEXO 49

- pág. 20932 a 21393 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, presidente da

Nestlé (continuacâo);

ANEXO 50

- pág. 21394 a 21557 - documentação enviada pelo Sr. Ivan Zurita, presidente da

Nestlé (continuaçao);

- pág. 21558 a 21908 - documentaçâo enviada pelo Sr. Uno Marques de Oliveira,

presidente da empresa Nutril;

ANEXO 51

- pág. 21909 a 22297 - documentaçao enviada pelo Sr. Uno Marques de Oliveira,

presidente da empresa Nutril (continuaçâo);

- pág. 22298 a 22377 - documentaçâo enviada pelo Sr. Mozart Pacheco, presidente

da CEMIL;

ANEXO 52
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- pág. 22378 a 22406 - documentação entregue pelo gabinete do Deputado João

Batista de Oliveira;

- pág. 22407 e 22408 - documentação enviada pelo Sr. José Pereira Campos Filho,

presidente da CCPR/ltambé;

- pág. 22409 a 22424 - documentação enviada pelo Sr. Antonio Geraldo da Silva,

gerente de Contabilidade do Supermercado Bon Marché;

- pág. 22425 e 22426 - documentação enviada pelo Sr. José Augusto Trôpia Reis,

Secretário de Estado da Fazenda;

- pág. 22427 a 22436 - documentação enviada pelo Sr. Caio Jadson Alves de

Figueiredo, diretor-presidente da COOPLEAL;

- pág. 22437 a 22453- documentaçâo entregue na reunião do dia 10/12/2001;

- pág. 22454 a 22460 - documentação enviada pelo Sr. Etel de Souza Junior, gerente

comercial da Cayuaba Agroindustrial Ltda - "Entre Rios";

- pág. 22461 a 22793 - documentação enviada pelo Sr. Tomaz de Aquino PorfIrio,

diretor do Laboratório de Análise de Referenda Animal - LARA -, do Ministério da

Agricultura;

ANEXO 53

- pág. 22794 a 23249 - documentaçâo enviada pelo Sr. Tomaz de Aquino PorfIrio,

diretor do LARA (continuacão);

ANEXO 54

- pág. 23250 a 23712 - documentação enviada pelo Sr. Tomaz de Aquino PorfIrio,

diretor do LARA (continuação);

ANEXO 55

- pág. 23713 a 24184 - documentaçâo enviada pelo Sr. Tomaz de Aquino Poruiric,

diretor do LARA (continuaçâo);

ANEXO 56

- pág. 24185 a 24639 - documentação enviada pelo Sr. Tomaz de Aquino PorfIrio,

diretor do LARA (continuacão);
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ANEXO 57

- pág. 24640 a 25072 - documentação enviada pelo Sr. Tomaz de Aquino PorfIria,

diretor do LARA (continuação);

ANEXO 58

- pág. 25073 a 25533 - documentaçâo enviada pelo Sr. Tomaz de Aquino PorfIric,

diretor do LARA (continuacão);

ANEXO 59

- pág. 25534 a 25913 - documentação enviada pelo Sr. Tomaz de Aquino PorfIrio,

diretor do LARA (continuação);

- pág. 25914 - documentação enviada pelo Sr. Francisco Edgar Tavares, gerente

juridico da empresa Fleischmann e Royal;

ANEXO 60

- pág. 25915 a 25970 - documentação enviada pelo Sr. José Pereira Campos Filho,

presidente da CCPR/Itambé;

- pág. 25971 a 26084 - documentação enviada pelo Sr. Roque Dalcin, diretor

executivo de Operaçôes da Parmalat;

- pág. 26085 a 26343 - documentaçâo enviada pelo Sr. Adalberto Santana de Souza,

da empresa Nutrir,

ANEXO 61

- pág. 26344 a 26673 - documentaçâo enviada pelo Sr. Adalberto Santana de Souza,

da empresa Nutrir (continuaçäo);

- pág. 26674 e 26675 - documentação enviada pelo Sr. Salomão Teixeira de Souza,

da empresa Alterosa Armazéns Gerais Ltda.;

- pág. 26676 a 26718 - documentaçâo enviada pela Sra. Karla Malagoli, proprieténa

da Padaria Aroma & Delikatessen Ltda.;
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- pág. 26719 - documentaçâo entregue pelo Sr. Cello Gomes Floriani, Diretor-Geral

do IMA;

- pág. 26720 a 26723 - documentação entregue pelo Sr. Márcio Carvalho, assessor

da FAEMG;

- pág. 26724 a 26732 - documentação entregue pelo Vereador José Luiz Ribeiro, de

Passos;

ANEXO 62

- pág. 26733 a 26787 - documentação enviada pelo Sr. José Augusto TrópIa Reis,

Secretário de Estado da Fazenda;

- pág. 26788 a 26793 - documentação enviada pelo gabinete do Deputado Paulo

Piau;

- pág. 26794 a 26939 - documentação enviada pelo gabinete do Deputado Eduardo

Brandão;

- pág. 26940 a 26978 - documentação enviada pelo Sr. José Manuel Barbosa,

gerente da DMA Distribuidora S.A. (Supermercados Epa/Mart Plus);

- pág. 26979 a 27159 - documentação enviada pelo Extra Hiperniercados;

ANEXO 63

- pág. 27160 a 27620 - documentação enviada pelo Extra Hipermercados;

- pág. 27621 a 27625 - Documentaçâo entregue pelo gabinete do Deputado João

Batista de Oliveira;
- pág. 27626 a 27630 - documentação enviada pelo Sr. João Carlos de Figueiredo

Neto, diretor de Assuntos Corporativos do Carrefour,
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