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Apresentação

Preço do leite: um Legislativo independente
1 (01)/l5so I> i r/ i//ieilhti r e/e l//(j /ie 17/o .O/nC p/V(O do lrih  e, /1,11

/1/arco ia 11/7/ão de /or(as entre o Poder Legisla/iro e a sociedade
civil organizada. I)efato, pela primeira it uma (PJ nasceu eJi
inSt(i/€ldd a partir de um pleito dos próprios produtores de leite, no
raso br,/han/eme,i/e Fe//e5e/ilados pela 1 ederação (Ia /Igridu/tlira
de ulnias Gerais - !-liI(, - e pelos sindicatos que a integra/li.

À resposta da Assembléia Legislativa foi imediata, pois a
instalação da (P1 do Preco tio Leite, (01/10 ficou sendo conheci-
da, deu-se em tempo recorde, com a apoio unânime dos par/a-
1/leI/lares desta (asa.

Caberia à (P1 colocar sobre i 1/lesa tIas iiiiesligaçôes li//la ques-
tão económica relera//te para produtores e consumidores, ou seja, a
dijerenca existente entre um preço estarei e elevado na renda final
ao consumidor, enquanto na outra ponta, na saída do produto. (is
p recos eram re/)a/va(Ios e re,/) riniidos.

Tra/a,a-se, pois, de apurar os mecanismos de formação do ie (O

do leite no co//,e/-cio e na indústria e investigar indícios de carteliaçao
111/1/1 / : sta-/o, como llitias Gerais, que 1 responsável por mais de
30% da produção une/anal de leite e derivados e onde a produção
leiteira é descuro/tida praticamente em todos os municípios mineiros.

/1 positiva e i//lediata resposta tio Poder Legislativo a essa legíti-
una reivindicarão da comunidade produtora de leite em Minas (,e-
rais, originada a partir mesmo do requerimento do 1)epntado A/ar-
reIo Gonçalves e antros, contou co/li a ontrihuicào de parlamentares



de nc(il/becu/1 t.\)e'Siit, /)i)///i(d. 1:11(10 Se/15 li/li/ares ,is I)ep/tu/iis

lI//O//lO l//(./I(/(/e, (,iç/ia,ioJruo JL,lista de ( )/heira, kemil

kii,n,,ia. 1 .iii 1 'e/7lil//(/ü 1 (̀11-ia, \ laicio k//l(lI.rli e Vau/(1 !/,ü,

fulhi' i'jJ(/ 11!»!: li/es oi / ) ;ílatlus Ru/n Pih//, / ) , / o,u .l!v/o, 1 :,wiaiio

Ri/é.: la, (,// V:ieirti, 1/ilír '\oguiriia, Alan-elo (,ona/,e. e Alan-os

Regi:. 1 OPa/li r /r,/os Veesigleule e 1 ice- Preséa'en/e da ( VI, /el/)e(//-

os I)pidados /,o lSaiiçia I ( )/nelra e Viu/o Viaji, e ilidi

ido ('0/1/O ((11 le/alor o 1 )epii/an'o 1 iii	1 'U//:l//SO 1 dliii.

1 (ri/li 5:15 /11:5:5 de /1/1/ /I:i/)gl/hO ifll'llSii'O. :0/1/ /111/1 Se 50 r('/ull/O(S

rea/i-€,das, a/n, da.ç a,idue,,eía.ç pú/:/i as lei/as e/li ci/aéh, se/rcioiiadss

do in/eruor do / :siado. 1 :5/e reli/oiio /Y,ia/ mos/ra que 1//li 1 eg/s/a//Po

iii ilependenie e 11//id SOeiedade :iIu/aiIuiiahu/e pode/li (1(1:115:, e/:ieI

li/ler O.r iuite/esseS públicos 1//ais a//os, aqueles para ü.é (jIli/iS /0/1/OS

e/ei/Os (01//O /e/)re5111(l///('S do poro 0/1//tiPO.

Deputado Antônio Jzh'io
Presidente
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1
Introdução

Antecedentes

A (ltic ,, i ,,-io da cadeia agroalimentar cio leite cm Minas Gerais
assume contornos especialíssimos que ultrapassam os aspectos
meramente eCorn)rniCos. Além de o Estado ser responsável por
mais de 3'/o da produçáo nacional de leite e derivado ,, a pro-

dução leiteira é desenvolvida praticamente cm todos os muni-
cípios mineiros, envolvendo todas as regiões do Estado. os
aspectos hi s tóricos, so ciais e culturais relacionados à ai ividade
são traços fundamentais da i(leliti(la(lC (li) l)OV() mineiro, fato
realçado pela recente atribuição> iii característico queijo-de-mi-
nas do shiffis de puomonio cultural de Minas.

c-niprego cio termo "cadeia'', entendido como unia corrente

cujos elos são s segmentos de determinado setor econômico, é
apropriado e bastante comum no meio agro industrial. No caso

do leite, essa noção aplica-se de forma ainda mais perceptível,
Pois OS segmentos 5u10> intcrcIepeiiden te e (c oiiiplementares.

Desde a fase que antecede a produçào propriamente dita, ou
seja, a de pesquisa genética na universidade e de fabricação de
vacinas, n)e(iicamentos, rações e outros insunio iS, passando pela
atividade pecuária na fazenda e pela transormaçào na indústria
de pequeno, nicclio> e grande lr0, ligadas OU flO a cooperati-

vas de produtores, e pela distribuição, até a etapa de
comercialização nos inumcrus pos tosde venda representados
por padarias, pequenas mercearias e grandes redes de super-
mercados, o complexo agroindusti-tal do leite é responsável pela

geração de empregos e renda nas regiões cm que se desenvolve.	
7



\	Iid dw, t i ticstóc " CC( )li I))lCl', IS dicLISSUcS S( )C <) aS.Ulit( }

dcvcm lcvir clii c )nsi(Icraça( )	.spcct s dc aúdc pública que

C )IISIIIli() di lcUc CIP.'( ,lvi. ()s pr(.)dlIi()S I.ICtC1)S su	,rliniciii s

fl )liIIjSSll1( )S CC C1IIC J t( CI) Ic I!lÇLil StII LIIVCIS dc CilCl() na dieta humana.

CiS CSSC ClcL)icflt() c rcspC)nsavcl pela h()I tC )rIi)açu ) (](>S ( )SS( IS C

(I(I)I(S nas CIiaI)ÇflS e lida p1 •cdIlÇaC da iiStc(Cj'ifl)SC I)C.1l111I(.

1. i)CSC ii iIltCXt() LItiu "1' dc\ c iirhisar a i stiflhIi.aC, da (il d

Picçi i clii 1 cite pela \sseI1il)k'I.I 1 egislativ;i de \litias ( erais, cuja
instahacai), de ferina inédita, p;tI . IiU de pleitii da si ,eicdde civil.
Ori.riidi i ii pr )tlutc,re\ de leite, hrihhiiiuemctitc repreetitad i, j'ii la
le(kraça() cia •\irieulicii;i clii Ist.tchi) de Minas Gerai.,' - FAI 'M(
- c 'ieI C )S sindicato ,' c111e .1 ifltci».I11). Cii)j)aIeCelalii a cste Parir-
llieI)ii	l)lI.t	I ihicitai .t IilVeStie.Iia C Clii ci.Iciic CriLi k"111	i	FÇC '.

clii	)iCi(lCIL(i, I tt1ic11Ia1uuuifLe ((liii ii (II) clCIlC)Ii)iil:iili) li_ile liniiri

e cic .i&iCi\	pai.	1'. CC CI)S1iI)li(IUI'es i. 1111 pluila

cniic'..ttta, Cuili indieiç.ii 1 de baixa c\pI.e'sIva paia	pii sint

.1 IeS[)(iSlri li>i iiiiccliita.

\ CC ii1'tII Iliçai de'i,i ( . 1 imNsai deu-se, .iim, em Ien •	teci ir-

de, ci,iii () ap(,l() utiailinie dis p,iihitietittr's da Casa.

Composição e objetivos
.\ (:ll CCriliiCi1I-se cii_ c j uerinic tini Clii 1X I )utado  \l:ircehii ( iili-

Çal\ e'. d (Clii ri )'.. cicleridi Itt etiI)i.ii 1 dc .21 K 21)1)1 e pcil)hlcid( ) LIII

"l)i.utii clii 1 .cgisiativu'' de 23/$/2))01

Para Compi trem a Comissão t( iEtfli indica(h)s, euili 1 titulares,

lis 1 )cpuiachi ii ;\itt(Illil) .\ndruie, (ristiani> tnid ', liiti Batista
cli ( )iivcii'a, l".enil 11 tiiiLlila, 1.1111 1 iinanchii latia, \licii kaiicriissci

e Piuli i Piau e, Ciim( i '. uplenres. i, l)epui.idi i UiLic Prnti i, I)ih.' i iii
F.rmaiu Rtrist.t, (. il Pei'etr.i, Ivait Nnrueira, \liicchi

çalves e Mate<, Regis. Na reuniu i especial da ( :I11Iss;iI 1 C

8	2 '01 , turani eleiti is Presidente e \tee-Piesii.lente, respeClivamei)te.



os Deputados Joao Batista de ( )liveira e Paulo Piau, e foi indicado
cofl)( relator o Deputado Luiz Fernando lana.

\ CPI h)l instituIi Com os ohjetivos (Ii apurar, ciii 120 (lias, os
mecanImos de formação do preço do leite no comercio e na
indústria e investigar indícios existentes de cartclizaçào. Na rcuniao)
do (lia 4/12/2001, foi aprovado) requenulento) S0liCittt'id() a pror-

(los tiil)aIl1OS pi ir ((i di:i'.

Desenvolvimento dos trabalhos
Para coI)CÍL ,ar oh 1 ciio' propn'i, a (tuK'o decidiu

l)t )liU er reuiiiocs ordinárias na sede do) Poder Legislativo, às
15 horas das terças-eiras, com 1) intuito (IC ouvir ()S rCprCSel)-
tantes dos diversos segmentos da cadeia, entre produtores, es-
pecialistas de entidades publicas e privadas, empresários e ou-
tras testemunhas que se fizessem necessárias. Rcs dvcu, ainda,
realizar reuniões extraordinárias em cidades selecionadas no
intcrio ir (1() lSta(lo, para, em audicneia publica, colher subsídi-
os diretamente coni as lideranças (1() setor produtivo e com OS

responsáveis pela industria e comércio h ais.

Dessa forma, foram realizadas 31 reuniões, sendo 1 ordinárias e
13 cxtru rdinárias, nas quais li iram colhidos depoimentos e iiifr-
liiaçes (l(Ic, clevidaiiiente gravados e isicriormellte transcritos
ciii notas taquigrahcas, frani analisad is e se revelaram de extre-
nu valia para a consecução (lo) presente relatório. Da mesma for-
ma, todos OS documentos entregues esp( )iltaneamente e os requi-
sitados pela Comissão foram submetidos a análise criteriosa e for-
neceram importantes subsídios para o relator.

loi eriad( , ainda, conf( )rme requeri mflefltO apr vado na G) --
mmssáo, liii) serviço de ulisulue-denúncia na Assembléia, Com o
intuito de colher itlform:tc(fts (lIretanlumite dos ci(la(laos imite
ressad 5 i1l )4Ud''I ao.	 9



SIIi(U'.L° (.11 (' ( lC ( ( J1ULt)i1 )' r tC \i a d(	na'. rcLtnl' R' 4

C I lei ç;1() (los (14 )Ctlfl)lI4Ios1li(iiS,RIOs peIL (a11115stn Cti((4t1-
TrLm-c (4) \ne	1	1IU Lt(11	flfli (IR relan rio.

3.1 — Depoentes nas reuniões da Comissão:

Dia 6/9/2001.

Paulo Robcrco Rurnaides, Presidente di Comissio Nicio-

III! (14.4 1 clie (1.1 (	 tia .\iricuituri — ( '\;

l(icrt	SII1)()eS	1 )ircn S	l-e( • LrIt) (Ia I , c(I(.Itça() (II	\giicul-

lura (lo) 1StI(l(( de \Iinas Gerais - I\I'\1G	R11-1140

SaJut ' r\niLL .\l ii, Presideiue da ( ,iillssao o Técnica dc Leite da

\ilsoii Luiz da Silva. Presidente da Iedeticiu dos

lr.ui)aIl);I(i))res tia	\grlcuitura 1104. lIstado de .'\liiu.i'. (,eril '. —

1:rI( G.

12/9/2001:

Aloisio ' Feixeiri (o1'nes, pcs 1 uiiidor do Cciii ro \icional

dc Pc'. 1 iiis:u dc ( nl de 1 cite tia 1 npresa Rrasilcir,i de Pe'jui-

si ;\utor'ctiiiia — (Ii"I(l,-l..\I Il{/\l'i\; .\liiin	lo(lriL1tcs

1 ((MiCO) ti)) Insiinitt \liiieii(, de	\rropecuL;iriL
- 1 \l\; \litueI 1 (((Iii i'\clo, E)clegado )1il)stlttIio o da I)eIcga-
(ii leder.ti (1:4	\tricultnr.i em Nliiiis (;ci:iis; (;(rLido \I\ 11-1

1 )rusi, l)ircror &Ioo lnsiiiiito) (IC 1 ,LtICiiIiOS ( ; lt)(lI(I) O FOsr(s. da
IIlA\l l( ;.

19/9/2001:

;itiiiii \ ' iaiiL Rodrirtuc. Presidente da 1'\IAl( ; \mauri
,\rtinos d.i \laitL, Promtor de ui'.iiça do PI.( )( ( )".. l'iatluai

(Arca dc \liinctiios); \riikio Suidun, I)elc i.:tdo--( hete dt 1 )elc-

L'Lcla OIC ( toleF4I 1 .C))i1Oii(lc,l

O bs: .\ e	tuleiiidc OIL tloo I'%l()liilCI1tL) das [)oiLls de ( ,o'a de
10



Minas Gerais, convidada para esta reuni), nau comparcccu, nem

se fez representar.

26/9/2001:

Antonio Claret Namctala, Presidente da i\ssociaçio Mineira de
Supertncrcad )S - i\MIS; G()im-do (;onics (lC Casiro, (;crente de
Contabilidade do CarrefoLir: Roberto Carlos, Evangelista, Gerente
de Compras do ( iiampion; jo ,,é \lanocl Barbosa da Silva, Diretor
(tieic'iaI das redes Epa e Mati Plus; Jair)) /\irnors, ( ; C-( k-
tal do E.xtra Supermercados; ldcli Pacífico, Gerente do \Val Marr;

1 udemar R drituc' de Castro, Diretor do 1 liper Via Brasil; Marci(
Rodrigites (;araII1( ) R drigues, Assessor 1 conomlc da FAI M( ;
Aiiiauri Artinios da Níatta, Promotor de J ustiça do PR( )C( )N 1 s

tadual (Arca de Alimentos).

2/10/2001:

Jose Batista de ( )li eira, Presidente da Ass claça Mineira das In-
dústrias de Panificação - AM 1 P; Cada Malagoli, pu prietíria da Pa-
daria Aroma & 1)elicatelv; Moisés Viana, proprietário da Padaria
Pau na 1 l( )ra; Cristian Duarte de \ 1( )ura, proprietário da Padaria
\lorini; Luís Carlos Xavier Carneiro, pt'pr1etrio da Padaria

1 ai igal )eiras Alimentícia; ( ilti ian Viana R( )( lrigucs, Presidente da
L\l ,;Nl( ; \1ircio R ,clr.,rucs ( arvalho, 1scss r da l\l (\IG; Vure-
ador jOi() Macedo, la cidade de Paracatu.

3/10/2001 (extraordinária):

Deputados que integram (1 Bloco ParLimcnrar Brasileiro cia UniTio
(te Parlamentares do Mercosul - 11).\1;  1 ltvio Alves Monteiro,
Coordenador Administrativo do 'l'rcio Albuquerque, is
scSs( r da 1 PM; ( ;ilinan Viana Rodrigues, Presidente clii 1 AENI( .

11



9/10/2001:
\Iiuii J>sé .\Iuircics. Prcsilcnrc iLi .\s	ciIcc. brasileira dc 1 .cIIc

1 inii Vida — •\ tU V; 1 .uís ( ;iiiIhrin (,anil)(),, de ( )Iivcira. (;c-
decral dc \I,rkcnnt. ( tciri.i 1 .ktco da 1'utra II;,\I;ri

l(;itiii is \'ilcla, Ptisidente (1(>  Institui ' , d  Pesi s c \lcdldi\ - II'l	l

16/10/2001:

) isc Icrcir:i ( : ItI1)(J	1 iII	Prcsilcrirc da ( i	. 1 Central
(1(15 Pr()(lut()rcs Rurais - ( .( PR (1 taniln'); Gani is :\Ihcnii rIansiii,
Irc'l(Itntc (Ia \'igr: \1 ,.tri Iichcc. Prcsidcntc da (	icriiva

(.cntr;kI \Iincir;i I.ttia. — ( 1,\III.: }ai	\Iaíc,i Iusi, I1,c'1cnic

(Li ( :icIics; Pcdn	Siiiiu I'illii,, ( ;cncntc de \ssunns I ,Iiiic,,
ila 'clIc; I(nI)In(li) IiicIcrjcIis. ( iciclitc 7'aciiiaI (IC I litici 1 Li
teira da 1)an mc; orge Parente, Diretor da Paimalat; Ri inc's sun
lniu etc ( )Iivcina, (crcilic \elninsin:itio da I)uiia Vaca.

23/10/2001.
\IIcni	y\elIieii:ii (Ii	\.IIc )eiIiliI. t'tcsiele.iiic cii	' ltieIIcaI	ela

limelustria dc 1 .alicínius e Pn dunis I)cnivadus du Nsradu de Minas
( LIlS — S11 .l.\l ; Roii;ildu Scucatn, Presidente da ( )reiiiizaci
da', (.erati\';is du EsimA de Minas (;ciIl — ( )( ; k\IG — e
Senviçu N:icuiial ele ..\prendi.agcni du ( .iiupcIiiivimo —
SFN\C( )( )P

30/10/2001:
1 sc .\uc,run ) 'Ini pta Rcis. Sccrct.ui i de Fstadi da lieiicia; \tar-

(•us 1 .:iflluLtflieF Iiealhe, Sc tetiriu .\ljint da Indústria c ( imcrcu).

6/11/2001:
1 .\ \	'e.elcir,. ttcsidinc	1	1 lljct \'i	Irm'il (M.111 	'iI

I)mnenr ".iCiiin;t1 ele. Penceiveis du ( .arrctnir; Nilelu Piru	\Ivcs,

Ditetun ele. (	inc tc el,is (;;tsas Sinetas: NICIrcó, \IiLiu, 1)mncn ir dc

12
	(npri Reiunii' 1	1



13/11/2001

1 :rncst() fiil Rudkc Krug, I)irctor dc Planejamento de Política
1 citcira da l llc; Arthur ( ;IlI)Crt( 1, 1)irct ir da 1 ndustna de Laticí-
nioS Batavo; ( )scar ( )tvi Bonillia, I)ircu u--( ;cral da Cooperati-
va (,entra] dc 1 aticínios do 1-stad( 1 (IC São Paul<); ( ;al)nCl I3arn )S,

representante da l ndúsi ria de 1 Iti i'nii s 1 ralac.

20/11/2001:

1'n<> Marques de Oliveira, Presidente da Nutril Alimentos S.A.;
Peter Jordan, Presidente da Nutrir I\Jutriniciitos liidusinais S.A.;

Salomão Teixeira de Souza, representante da Empresa Alterosa
Armazéns Gerais e da Rcpresentaçoes Aliança; Marcch >Junjueira

1 crraz., Superintcndcnte da Companhia Nacional de Abastecimento
- ( , ( )N.,-\13 - em Minas Gerais; Marcílio Magalhães, Representan-
te d (:onsc1li Regional de Medicina Veterinária (Scçào Minas
(;ciais) - CR\IV-MG.

27/11/2001:

Adriene l3arh)sa, Prcidcntc da \sociaçio Nlincira de Municí-
pios - .-\\I\1; 'slaurílio ( ;iiii aràcs, Prefeito > Municipal de Curvcl);
Derci Alves Ribeiro Filho, Ircsidcntc da \M l(2() e Prefeito Mii-
nicipal de Florestal; Sinval Neves Miranda, Presidente da
AMI)( )Cl-i e Prefeito Municipal de Nova Módica.

4/12/2001:

Daniel Manucei, Presidente da Associação lrasilcira de I)cfesa
do ( : insumkk r - 1URAs(X )N; ( ilman Viana Rodrigues, Presi-
dente da FAE\1( ; Amauri Artimos da Maua, Promotor de Justi-
ça do PR( )C( )N Fstuhual ç;rea dc Alimentos).

Obs.:  A coi iitlenadi ira (i) M )\'iIT)eflti) das Donas de Casa de
Minas Gerais,	 Ci )flvidada, liii) ti iinparcccii 1 rcuuuai
fliin	tc/ rc j 1n''cnt.ir.	 13



10/12/2001 (extraordinária):
I)cputadus \'ilsnn ( ) : 1111, \luacirS pclsa. ( )rl:ineh Pc''uii e ( c-

ral(l( ) 1 .ems Scar(illes. Picsiek'iitcs ela' ( :Pis d "  eh' 1 .ciic elas
,-\sseinl)kias 1 ,ciNlaUvaS cl Ri (irande (li) sul, ele Satui ( ..,iirifla,
cli) Paranú e de (5)3& rcspeeli\imcnte; Dcpmmdh i N h vidr \Iiehc'letn;,
Vice Presidente cli (missii ele Aci'iciiltui'a e lliiica Rural (Li :-
nara d() 11)eiui;idi '': I)epeiiac li) Iceleral 1 k-lIc (

11/12/2001:
lkiieeliu) Vieira Pereira, Presidente eia \ss iclaçai trasi1etr.i elas In-

de,siri.i' ele leite Pa'teurit.idc — .\Rll .P: Jcaejiiim Oitcda 1 ri.i, Pre-
sidciitc ela Assiiciaçio Rrasilcira ele 1)istriheiieluresck leite; Palil( ) (
:'clvim Resencle, Fi eidente da \	jet,icI' d( )s Pri deu, ires ele 1 cite eie
\1un:ts (;e'rus; 1 lilti in da CUM Pul\ iuu, Presidente dl,i [edcr.ica das
Clas:,cs 1 .eiteiras de Munas Gerais; lutili> Ruhei'i Uurnarcles, Presu-
dlelite (I.L Ci imu'c'ai \.ueti ui.ui ciii leite <Li Cuntcdcr,icu 1 \.ui,wal da
.Vriculiura — C.\\; Rndlrid !	111t',\nn.0 \lvir). Pi'csieiente ela (
sã> l'ectiic'a de 1 .cltc da FAl'M(;: Atuatuti ;\u'tIruti iS ela .\luit;u, Pme
nc,ii ir ele usuIça cli, PR( )( .( )\ 1'staduul (:\re:u de \linienu,.

26/2/2002.

(li<, (nnes Fluriani, Diretor-( ;e'rul ciii l\i\, reprcseiii:undi
Sccret.urn) dc 1 'si delim cli .\ericeili ur.u, Pccu.iru.0 e .\b,iuee menti
\kircum (:urullumm Rodrigues, Asessuir kciinuuiticui ela l:\i\l (;;
imise hua(luuulu letreira, peseuis:ulm ir (Ia 1':11flre' sa ele Pec1euisa
.\ri ipc'c'uiri.t de Munas ( ;tj	— 1 1' \\l lG \'ere,icli >r j' "e Imiz
Ruheuri i, da cichuele ele Passius; Vereacli ir Ricareli Vilela Perimniu, da
Ci( iatic ele ( :ai'uuc'it'iuih .

5/3/2002:
Seliaslia(u (&" r Causlimsm i Rrandi u, professiu' uitulai' dii 1 )epar-

t.tluIel)t' i ele lecuimiluigiu ele ,\limcuit	cld 1 nivcrsieiadc 1 celeral ele
14	\'iç usa; Cliu ( ;i)ules lii utiani, I)uretmir( ;eutl clii l\1A; Li'uiiu \nti'-



ni da Silva, 1)irct r-Piesidcnrc la Co()perativa Nacional dc (on-
tole de (.ualulade - (( )NAI; ;\lbcrto \dhcniar (li) \tllc unior,
prcsi(lci)tc d SI 1 il( ;; - I)i1Il(I() Scii:ii, Pl(Sidcfltc (lii
)( :1i\1( ; ROdl-l( Satt'\nia .\lvii'n, Presidente da ( flhiSS() 1c-

tuCa dc Leite da 1 AEM( ,; Pauh) Robcrio 13enLlrdcs, Prcsidcntc
da Comissão Nacional do Leite da ( N A; Cícero :\Icncar U991
\'icc-Prcsidcntc da o(;NM(;.

12/3/2002:

Domingos Súvio, prtILitt rural, cx- Prefeito Municipal c cx-

Presidente da ( perativa ;\gr( pecu:ria dc Divinpolis; ( )swakh
1 Icílri(] ue ( ;uin rics, 1rcsidcnie (Li ( operativa dc (;r(lir() Rural
dc l)i\IT liS — ( : RFI)l \'NRI)l; s Pereira ( :ampos Filho, Pie-
sidente da CCPR (ltarnb); Ro1iic Dalcin, Diretor dc ( )peraçcs

da Parmalat; Carlos 1'accina, Diretor dc Assuntos Públicos da
\cstlé; \\illian Lopes Alves, (;crente dc Compras dc Leite da
I )arionc; Ant<^mio Leite, Presidcntc (lo Sindicato (11 IS Produtores
RLIt.tIS (I(	1

3.2 - Audiências públicas no interior do Estado

2/9/2(K)1 — \luiues ( Ilans; 1/ l(I/2(X)I — \lnetlara; 1 l/l0/2(X)l
18110121K)1 —juiz dc Rira; 25/10/2 )l — Paracatu; 25/10/2 X II

— Patos de Minas; 8/11/2001 — Passos; 8/11/2001 — !Jhcraha;
12/11/2(X) 1 — Iifllo ( )n mi; 12/11/2(X) 1 — ( vernador Valaclarcs;
19/11/2W1 — Machado; 20/11/2(X) 1 — I)iviiiú1xilis; 7/3/2(K 12 — Livras
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Caracterização da cadeia
produtiva do leite

A pecuária leiteira
\ pto(Iuçíi() I)rasllclra de leite, nos últimos anos, e estimada cm

tOi'fl() de 20 l)ilhOCS (te litros tflUliS, (loS quais o J 'Stad() de Minas
Gerais, historicamente o maior produtor do País, l'CSpui)dc com,
aproxiiiiiolanicntc, 6 bilhões dc litros, ou cerca de 30' 0, ( lii produ-
ção nacional. i\ pccuána leiteira, presente cm cerca de 300 mil
pn)piie(ta(tes rurais distribuídas em todas as regu")cs do lstado,

urna (Ias atividades mais importantes para a SoCioeConomia esta-
dual, pois emprega expressivo Contingente de mão-de-obra, gera
excedentes comcrciali'.avcis e garante renda para grande  parte dos
municípios mineiro s. A distribuição da produção no Estado, no
ano de 1999, está representada no Quadro 1, a seguir.

Regiões do	Produção	Participação
Planejamento	(1.000 Litros)	(0/e)

771 352	13,77
/01 ii(li Mii	 531.040	 13,48

Sul de Minas	 1.170.752	20,90
Ti iónqulo	 666.040	1 1.W)
Alto Paranaíba	 623.467	1113
Centro-Oeste	 687.887	12,28
Noroeste de Minas	'	286.246	5,11
Norte de Minas	 188 217	3.36
Jequitinhonha/ Mucuri	 236.391	4,22

Total	 5.602.805	100

II

1 .	-	 17



Ci impi sta de um grande numeri i de j(tii.i1i C mcdii i

dutures, assim ei iiisKlera(lu )s aeucIes ue clii retam até 200 litros

(Ilarios para heneiciamenn i, a classe pri ((1111< ira vem -Se especialitaii

dii e ltivesiiIi(ll ) ciïi mellirias tL'Ci)()l(),L,I(aS, ci m retlexs na pn
dutividaile. \ssIn, ()s cunsRlcrads trai1(lcS priu.lutores, ()ii)

diiçii acima dus 2(11) hrri is/dia, isp inili,tni pi ir cerca de ''i i' dii

vi ilunie teCeI)idi pelas indústrias, eivaiiLi i is pequenos pli
res, apesar de selem maioria, rcsp iniliani apenas c< >m 3) (W -- da
pri iducai entretue para l)eneticianleilt( i.

outra eiinstailçaii relevante é	desli c:Iliielitu (Ia produção) bra-

sileira pira n ( ciiir-( )este, nas k icriailci. Nu I.si;RIii, .15

1eI.1ié)CS clii 'l'iiaI1ul( i e li) Alto Páranaiba, )(iiitiS, a Siieiai) regules

rraelicuinais (.'i)iii(i a ,1a)iia da Mata e ii Sul de \liiias.

()bservar;im-se, ainda, 11115 tiltiiiii (5 alio)-, tIiiU diastica redtiç;ti i iii

numero de pri iduii ires n,> Estad I e. Ii ratti ixalmciite. uni •tliiileiiti 1

siwiiticauvi ina pri itltiç.ii i de leite. V. tt(e, parapermanecerem na ativi-

dade, os pn diiti ireS tiveram cite se mi istrar mais pn dutivi Is, c( m]

iiivcstiniell(i is em 111c11 1( irias genéticas, le alui ieiiiaçai i C mau 11(1 1 (lii rc

1 )anll . M uitasituas ( k'ssas uiiiidanças h >r:uii ii icei li ivai ias pelas indt si rias e

meSiii pelas ciii iperai ivas, e iiii a ijuislç;ii le iai iiies de iestriauiieiii i,

r causa da ranell?aç1u da coleta.

Quadro 2, . egtuir, ilustra a venda ilesses tanques no Brasil,
pio	 Ik 1°

Ano N9 de Tanques Reafriadore Vendidos

1931
	 2 õ:'

(997
	

3.828
	

89,22

1998
	

7072
	

84,74

1999
	

11.639
	

64,58

2000
	 15.344'
	 31,83

18	l),:jI,	2	1	lii i :,, ,i. \ 'cn,i,l si, 'I;uinptii. Rc .1 r,a,I.snt, is,, I(r,,',iI, ii. prr.iI. , slc I °i.	'lis



Unia das características mais marcantes da pecuária leiteira no
F.stado era a ncorrncia de períodos de safra, coincidentes com a
época das chuvas, e de entressara, fl() período mais seco do ano.
Foram também observados, tio período, incentivos à melhoria da
suplemen taÇà() da alimentaçào do gado tio período seco, Cc )

diminuição do diferencial do: leite produzido no correr do ano.

No ano de 2001, segundo dados do 113G1`,  praticamente não
houve cntressafra.

A associação de p((l11cnos produtores visando à instalação co-
munitária de tanques de expansão e à venda conunta da produção
dos associados ocorreu apenas em casos isolados ou pontuais.

Algumas indústrias aceitaram esse modelo, mas outras o

dcscsrimularani, baseadas em argumentações técnicas ou lcgais
relativas a dificuldades tia forma de pagamento.

Constatou-se, porém, que aqueles que deixaram a atividade eram

micro ou pcciucnos pecuaristas que iiu) conseguiram acompanhar
as mudanças que marcaram o setor nos ultimos tempos, trazidas
pela gk)l)alizaçào ola economia. 11111 Minas Gerais, a situação assu-

me contornos sociais graves, pois muitas dessas famílias tinham na
venda do leite sua única opção de renda, e a alternativa foi deixar
a propriedade e migrar para a cidade.

lal sittiaçào fla() se pustilica, po i s sabe-se que o Consumo de leite
no País, de aproxinLulam(. , ntc 13)) 1 por pessoa ao ano), está muito
aquém dos níveis reco mendad )s pela ( )rganização Mundial de
Saúde, que é de 160 1 por pessoa ao> ano. Para atingirmos esse

patamar, a produção brasileira deveria saltar de 21 para 28 bilhões
de litros anuai,e a estadual para 8,5 hilhocs.

Minas tem condições excepcionais relativas a solo, clima,
tecnologia e tradição) para, cm curto prazo, dobrar a produção
atual de leite e derivados desde que haja unia política adequada
para o 'Setor, a :d>eriiir:t de ncre:I(l(c pci:! 'uper:1çao d:c barreiras	19



anitirias e () csrahekci e r dc regras mais cqU.iflhlflCS no Ci

ncrcu ooci mal e iliternack mIL)! dc rm iduto os agro )pecuarim os.

A transformação na indústria
( ) stm	(!(. (ranstc)onLLcam) iiidlIsIilLi ti() leIte, tUtfl)ddol [->(>I-

1111, 111-<>s 011 sistemas (iiVerS( IS, e lit;iiiie Ilelerogenco) e complexo.

1 m 1997, estudo os desel)V( >lido os pelo) Si URAI -f'1(; CSV1LI\aIl)

cfl) cerca de 1.200  numero> de es ibeiccimento os no 1 sta&lo , ( IS

o juais incluem pciucnas unidades I;imiliares e tradicionais, co Mifle-

ral ivas regionais de peopiem o e niedii o po rtes. centrais de co )O 1-

perativas e grandes e presas multitiacio mais, com atuaçau des-

tacada no comercio, internacional ole lacIco)s.

mi primeira classi tc ç;Tto o JUC P0 odcri;i ser teita refere-se ao

1 1pm o de contn mie a CILIU essas ii iu'trtas estio ' O sOIl)tllCtidiiS, uantm ) ao

occio o da inspeçso saniiirta. As k l kie pialicani o coonorcio Íntcicsta-

(111.11 o oLo internacional, geríilnicnte de moio )t p orle e orgallizaçaoo, iii-

(itisive colo operuotiivas, sito o hsca!izad;os	erviçu de Iii peçio 1.L.

(lo_rai — 511 — doo Nlinisterio da Agriculiura ' industria,

(ie(Ii(íi(líi icruiIiricntc ao conercIo iioicrnounicipal. recebe CO milo PIe

da ioispeçào estadual, .t Cargo o o_lo liistiitiio Mineiro o_le _\gropecuuiri.o

— IMA..\. I xiste, ainda, um griliolie núnicu dc 1-)o_ o_ 1 11o_1)s laucinio OS

:ot uani na tntt )rm:lh(lade. mas, li, o co munto 1, acabiiiii tend( um peso

significativo tio i ncrcad o de pro odiou s lacteos.

\ se mor	ions esses o_'Ilo0lt '	ermo 1,111.1 I	odos co mm mio dco:olloc.

2.1 - A pequena e a média indústria particular
( )s esoobelccinenioos poriicoolores tio. pe(o . IeTio 1 C nocolio po mires

i)1!I1)el() ítptOXOLILI(loO IIC 6( 10, lo oriIl;Li10 O Oi1Oi0)flL li W,' IildliStriOs

(lO.) setor no Isra(io . ( ) ingresso das grandes indústrias estrangeiras

tio o Pais e em Minas Gerais, inietisi úcodc o a partir de 1990, t r ouxe

20	para essas empresas oo Cl onVIVIO co iii oima realidade enmplctameiue



diferente, de forma semelhante ao que ocorreu com as cooperati-
vas regionais de produtores.

Ate eriiao, i concorrência entre esses dois segmentos tradicionais

ocorria segundo parâmetros que permitiam a coexistenCia de
ambos, que ora se integravam, ora realmente disputavam o mer-

cado, Sem, contudo, caracterizar-se uma prcd( minãncia efetiva de
um sistema sobre o outro.

Essa situaçao, Se, de um lado, consolidou e ampliou o
cooperativismo entre os produtores de leite, paradoxalmente,

contribuiu para a ac( )m( )daçã() de algumas empresas, que resisti-

ram às mudanças gerenciais e administrativas, já que conse-
guiam s( )l)rcvivcr e prestar satisfatorianiente os serviços que

tradicionalmente se prc )pI.i nu ani.

Por outro lado, as indústrias tradicionais locais, salvo raras
exeeçoes, também mantinham oS procedimentos inerentes a

empresas antigas e familiares, renovando, às vezes, processos e
produtos, mas não) as políticas de gestão.

Assim, a chegada de novos concorrentes, capitalizados e ca-
pacita(l )5 para atingir grandes arcas de atuação ) e grandes volu-

mes de captação de matéria-prima, abalou sobremaneira os dois
sistemas, os quais, embora divergindo na filosofia e nos objeti-
vos empresariais, tinham em comum o conservadorismo e o
apego a métodos de gestão superados.

O que se viu, rapidamente, foi o fechamento de várias empresas e
a aquisiçào de outras pelas grandes industrias. Algumas permanece-
ram em atividade co m grande sacrifício, buscando adequar-se à nova
situação, por meu) de nichos dc mercado, ou especializando -se cm
determinados produtos, principalmente queijos tradicionais, deten-
io ores dc consumidores fiéis.

( ) mesmo ocorreu com algumas co u perai ivas regionais, porém
com vários agravantes. De propriedade dos associados, elas de-	21



endiain de decisões elegiadas &' legalmente libtIS Ci1ilileX.tS

encontrar aitcrnariva'. Pressionada, pi ir C!1C( irrentes interessados

ent tii árca de atuaç.i o, e não cm seu patrinhiIilu, t•( ii. .U •ii 'oendu

desarivatlas aos pliCi )S, na maio orla das vezes siniplesmetile pela

opress:u da efltrei.i de leite peh os Coco operad os. Isres, seduzido os

pela CuflCiTenChi. tiemi instraramque não o iinh,oiii urna liaço su-

heieiileiitctotc to.'rlc o,111 as eiuotlaolcs part eiiteuoolerem, na cir-

cunstancias, a necessidade da m;inioteiiçào o do sisi ema.

Da oouaçioo descrita, rcsulto.out ciii alguma, .orcas co nu' as re-

giões i.ii os Vales doo \ltoeiiri e doo Je j ioiiinhuoilta, o desaparecinieiiro

de inúmeras pco1 ooeuias empresas p;oriicioiares e tom

e0000perativism() dependente e trigil, vinculado as grandes iii-

di'ostri.is,e tU Sua fiou iria eneaiiipadas e desatiVRl;is pelas

ItllLil1Leioiiiais, COiil)( o a Ncsiie, tias regiôes citadas.

l loilpo)rtalite salientar quL as entidades goovernamentais

rcspo ' n\a\ eis pelo o co ontroole tia u1C'rronCia e de tietesa do

couisuniioioor nada fizeram para reverter tal situaçaoo, uti

mesmo 1101Iloorar seus eleito.

2.2 - O sistema cooperativista

so_eioutoioo Joise liti, ( oorto.'s ( iauou,o, ptootesoor cio. -	\ dooiouoiir.ocuoo

Rural da 1 acultiade de Admonisiraçio o de ( o o' etuiadour \'ahidares -

-, co sisteni.i ciii operativista no o Brasil 111,)v 	em 1

perto de RS30.((01 ((((11.1 (II l ,U 01.1 eco uiumia e Co ngregava perto i de

4 niulitocus de issoociaclo . ( OOflMII1i0O se de 3 . 0 ) 0 )1 c0000perativos: des-

sas. 3 . 1,1".. cram tio' sei O or ui.ro opco.do,ulIo o: estavam presentes llo iiii^

pontaiiles setores de Co>risuniu, liii;IllCeifl), dc editcaeii,, de tr.uhalho o,

de prcst:uçai o de serviço os, de h;ulutaço o, de pro odtoçio o, de moneiaçio

C de saúde, oo ue Iiz tio cozperiutvisinoo i)risuleiro i uni umpo oulante

.Oo.eflte Iii (• 0010 oflii.I nacional.

1 0 ) 0)9 , existiam cerca de 120 ciii 0 Ierat Ivas de pro odtuto nes de

22	leite ciii :il1t:uçtoo ciii \lunas ( ;C,alS, ligadas ou tl;uo a c0000peraiivas



centrais, a maior parte delas fundada anteriormente à década de
No C( )njUnto, são respi tnsaveis pela captação do maior

me dede leite no kstado, ma pssuem pequena participaçào tia in-
dustrialização total, attiafld() principalmente Como intermediárias

no po ccsso, pois revendem o leite para a grande indústria.

De maneira geral, essas cooperalivas surgiram da percepção, por
parte de alguns produtores ou lideranças rurais de determinadas
regiões, da necessidade de se rganlzarem para a obtenção de
melhores resultados com a comercialização (l) leite e a a&1IisJça(
de i tisutiit >5. \ a(li1 1 nistraçào dessas entidades, atribuída a uma
diren ria «)ti conselho de administração) eleita entre os membros

dos seus quadros, dependia da própria capacidade empresarial
dos CSC( >lhidos, os quais se dividiam entre as atribuições (los no-
vos cargos e as suas atividades particulares. A contratação de ad-
ministradores profissionais nii() era freqüente, salvo em áreas es-
pecíficas, porém com funções mais gercnciais do que estratégicas
(ex.: área industrial).

O tfl( tulelo costumava produzir decisões empresariais mais políu .
-cas do que técnicas, além de experiuicias empíricas de mudanças, o

que explica, parcialnientc, a concorrência prcdau'ria entre c( opera-
uivas, o inicio ca paralisação de atividades industriais e a manutenção
de setores dcticit:iri> s e estruturas pesadas e burocráticas, desneces-
sárias cm face dos recursos gercnciais hoje existentes.

Assim, é necessário que O segiriento h)fIila(ll) pelas cooperati-
vas regionais se adapte às novas situações administrativas e
mercad lógicas, reduzindo custos operacionais e quadros de pes-
soal, de h >rma a compo >var a caliaCi(la(lC 1 sistema em compe-
tir eficientemente, sem despir-se de sua característica básica de "so-
ciedade de pessoas'' e de sua gestão deniocrai ica.

( )utra característica (l) sistema cooperativista é (lliC a legislação
admite a reunião de e>)>	singulares em uma central, c()111(	 23



(rina de aunlcntal sua c(>I111)cllLivida(Ic nu setul cm 1lIcaLlIafll.

Ilin Minas ( cralS, exisIcn ties dessas urganizaCucs: a (

lI\J (;ttitrd \Ilncjra Ilda. - (1-.'\I II. -, ci ui ;1tuaç:I	3) eXlitIc -

lalite nas I(llL5 (1() ;\lt	RililalhI e IFJaltiuI(( NIll1clt4) a

	

( (I (hIS PRl4.l44)IC5 (lu i	- (;c:Pl -, in:iIS arLian -

Ic na >'(1n:t da Mata, c a ( pera!Iva (:cnrtal 1lu Pruduturus

Rurais - ( .( PR -. (lctLI)li)I.l L3:I marca lIitlil)C, Cuja ,Itu.ica(( e

nialur nu ( untru-Oestc n)Incirc). lsca ultima, ti rmatla pc>i '42

c(u)puiltivas siiigulaicsc cerca (li.' 8 mil pruduturcs rurais dc

r\1irs Guiais c (i>1is, e a terceira n liur cumpr.iduia (II leite 3(4

Pais, c(li) cipacidadu industrial pira prc cessar tliarlimcnre 2,4

iiiilhues dc lilricA de lcilc.

1)cv(-se icssalt;ii, jiur rtliii 1, 13(11 :1 lt:inibc e (tina das últimas

etindes ccn(rats flacu )I).(I tjuc resislum :4 Cc mci (rrcncla (Ias

1iiCulCflcd' cStlangeiras, CLiJ:L atuação 1 1)') iiierc:id brasileiro se in-

c_nS j tiC >4.4 11:1 tiliiiii,1 década, 3h Ii num)4 dc i11S()CS, ii)C( ii, n;iÇUCS (.. ajui

S1ÇUCS iii ta U43i(i.Iii'lS ()ti mnlustrmas [a1licLllatcs tialiciun:tis. \sletcn

li (liS (3.15 I)1:ir(.I (	dc ( ;lmi.s: Eata	tu	laiani;	Ii P.ii

( rande dl, Sul; e Paulista, de Sü Pauli c, sat 4 c\cll)pic (lc centrais quc

passaram Ii 4 controle das -iuircsas privadas IliLili 4 i)i(Ic )i)115.

V. lfl(1153)(Ih . I\(l. l) 4 it:ii)t(. ilIlia Icurganr/:iÇac (Iii SiStCI)1.t

clu)peratm\ la de 3)r()(ILIÇacm de leite nu Pais" dc turma C31(U :4

intcrnic(liaç:mm dessas ri.atu'aç(cs, ms vezes com est ritruras - itimi-

ilisirativas c (hsuletas, na'c venha a (murar a prm luç:iu pttm:uli:i. \

mnmpc irtanci.i desse SCLRWnTc co nio rcgliliilc ii de tiIc1(RI 1. C)p:i/ dc

integrar uma prm mduça pttivcrii.ada cm uni grande nunwr de P

pt1l:uIes notais, precisa sul entendida e iileclltivad:i pch	cder

I>licic estadual e kderal, cmli)) us il)SirutLi)ci)iuS de jUC dispceiii.

Lm C( perativiSlii 4 ti (riu, moduitu 4 e saudaci, luas. au fl)cs

11)1) tClii3)( 1, agil e ifleili Is 4 (luet()S() )aI.1 4> pn)(Ililcir, será instru-

nientc) in) c Fiante tua pulitica geral 13(4 sutur dc laiiciiiius, visandu

L4 el.jtiillliii( 4 tI:t cadeia (lU pn)duçal 1, itulusiiiak'açac 4 4. CuliSLiiil(4.



2.3 - As grandes empresas privadas

.\ presença das grandes Indúsirias no eenirlc c d mercad dc
leite, tanto C )m() C( )mprad( )ras diretas de matéria-prima quanto
C( MIO vcn(kdoras (11 IS produtos industrializa(h)s, intensificada e
diversificada diiianie a década de 1990,  acarret( u significativas trans-
formações no set( Ir Iaticinist a mineiro.

Inicialmente, veriticou-sc, entre oS produtores, urna natural eu-
foria pela substituição dos c )mpradores tradicionais por outros
aparcntenwnte mais bcrn-cstruturad s.

Sendo illuit() tenUe a ligaçál) (Ia maioria (II IS fornecedores COfl)

suas cooperativas ou laticínios particulares, poucos foram os (JUC

formaram uma linha de resistência aos novos concorrentes. Mui-
tas empresas, simplesmente, fecharam as portas, outras foram ad-
quiridas por grandes industrias e posteriormente desativadas, e
algumas C )( )perativas, como foi citado anteri( crmentc, passaram a
recolher a produçào dos seus cooperados e a vendê-la para a
grande indústria, retendo parte do prego obtido para fazer face às
suas despesas administrativas e operacionais. Em várias regiões do
lstado, o sistema cooperativista praticamente desapareceu após
ser totalmente desarticulado.

Vale ressaltar que, momentaneamente, os pregos recebidos
pelos pr(>(Ititores superaram, de fato, aqueles praticados pe-
los antigos compradores, (III seja, as cooperativas e as peque-
nas e médias empresas regionais. Entretanto, estabelecida a
liderança da grande indústria na região, os preços imediata-
mente voltaram aos patamares habituais, oscilando segundo
os paramerros gerais do mercado.

Além do mais, a concentração de compradores em um número
re(lu'.i(l() de grandes indústrias que passaram a dominar (1 nlerc:i-
do, seguramente, prejudicou a livre concorrência, ao diminuir dras
ticamente o )der de barganha dl IS	I(lut( Ires, ag Ira obrigadc »	25



lidar omi t1Ct.( ClU II IECS mais )iILt I /ad( IS e esi rui ii rI( lI )S, ( lerei I  [ ires

(k iiiti WI1LIÇÔCS eSit;lieglCaS C II giSiICaS iiiaCCSSI\eiS ; i<) h riieced	lssc ,

iilvei, uxpIiue, lI) niucins cm r1rt, a reduci '	lc\tra&1:1 d s pre

s recuhid IS pelt s pr ,durorus, ()tIU Se (lhserv( )U Ciii I(1() () Pai, cm

plena entrcssaÍa de 2 )( 1, com, se ' ,tise,-va 111) griIk'I a seguir.

/	\	
'	 Cutod1es(Pornpu)

\	 NeslM(Iblâ)

Cepel (Smta)

Mooa, (Delftnàpoiil)
L	 1._	^	1.1	..	1,	1	11	1.;-	1	1:	-	,

me

It(k)XlIIIlCl1IC, 1 (lIlllIiIIIÇl() 11(1 l)I1111C1() de prt likItI IFCS (JC( ItICLI

siiiiultaucanicnic a uru aunlenil tia pr citiçati 1)1) Pai'.. tal Ictit iii te-

flI 1,que SC ()l)servotl em todas .i'. rewocs prt >dtiii iras do num(h), e

.it ril )uid 1 t necessária cc( wit ,Ii)ld dc c's,ii;i e :i Ri Ç 1 dc tcCIU III IiiaS

titais 5 listicacias, InerenteS :i 5 padrões dc i j ii,iltdade (kseaveis.

a presença elas irandes iiitiustrt;is, iiidtihii;iclmentc. Ipres-

SI u e eleIinii.i til pI(eSS(), chia • Iti c(l tl aC a () i realki,ldc brasileira, e

particularmente t realidade mineira, e por muinls 1ucstI( nada.

1 ssc pro cesso dc enncentr.iça da pt tdtiçu ) evidencia-se cititi
26	lI	iiialisaiiiis lI (,tiadto 3, a seitiii..



Empresas/Marcas	Recepção Anual de leite (1.0001)	1	Número do Produtora,

	

 1998	1999	1996	199)	1998	1999

Prrnaa 195 136 857,238 814224 7/2609 35.846 2)040 1 16.052 14302

Itm 110 09	/10 ':3	1.' oo	'1/ 000	00?	o 'o	15309

Paulista"j'2742 
6277

E eq	59653 607 108 602 514 660 709 46 000 38 531 34402 32 402

ro/jr	301	 31.001	 8.142	Ï 'Í 4823

Balávia / Agi uni I	268 330 273.570 274.022 296 13/	1 820 11 128 10.393	/ 1121 IIJ'J.
Danone	172692	166949 144429 120

I
000	2106	1476	651	410

87098	105 01117 1153 284
	 1—.Á. 

300	4 ' " 6.677

Leite Líder	.	141 000	165000	1)7000 1	 s)a)	6930	871)

1327	 fl4O832 1 ------[ 3180

ToaI	5 170 752 5560 115 5480 12715 303 096 197 004 1/8 450 15) 926 133 361

(3ti;uln .1	l)rI;iç.icI.ts 1 2 uru c'.c uuuIcs,u,, «Ir luuicluir	ii,, llu.uuI. prur vuu)uuuu( «1< kuic «cri'

l,udu (1.111)11)) e fluuuucru, «Ir pruu(Iuuuuurcs . « Ir 1996 ;u 1999.

Considerando-se a a(UisiÇi() de leite pelas 12 maiores empresas
receptoras 11(1 Brasil no período de 1996 a 1999, observa-se que

houve Lilila expansão media na prOduçào brasileira (111 1 )l(lC111 (IC

2,56; o llúnero de produtores, nesse meSmo período, paSSOU

de 19.()4 para 1 33.367 , configurando unta reduçao de 32,31)11.

No caso de Minas Gerais, a reduçao no numero de produtores na

maior receptadora de leite no VI s tado foi de 36,22°/, cn(uant(
houve uni acréscimo) liii produção de 12,24",..

:\s mudanças ocorridas beneficiaram OS produtores mais efici-

entes que puderam manter-se na ativid.tok'. ('()n1() Se pode obser-

var no Quadro 4, a seguir, o volume di:irio por f)rneced r ele-
vou-se de 99 litros em 1906 para 1 7 3 Iii ri i em 1000, O ri) ttturan-
(l( ) 11111 aunlen li) médu (l('	 27



1996 1997 1998 1999 Variação % (1996/1999)

NestiO	 100 110 129 163 63%
Parmalat	 Ci	112	139	143	1431
Itambó	 98 110___Ã34 V72 75%
Paulista	 72	75	71	16	6%
Êie (AI1)	35	43	48	53	51%
Grupo Vigor	99	99	7?	131 32%
Batavia/Agroiuilk	62	67	72	105 69%
Fleischman Royal	80	114	168	1 92	140%
Danono	 225 321 6Õ8 802 256%
Laticinios Morrinhos 65	67	78	63	15%
SUDCOOP	 75 78 85
CCPL-RJ	 233 274 564

iÜdOr	 66	65	01	-
-	14	1 23 - 116	-
99	118 17173 75%

Deve-se ressaltar que mesmo as maiores indústrias, para
negociar sua produyio, recebem violenta pressão por parte
das grandes redes de supermercados. que detem e usam gran-
de poder de iníluenciar preços e condições de comercialitaçio.
Tais empresas. via (te rczra, não tratam o produtor como par-
ceiro. mas como o elo mais fraco da corrente, passível de ser
explorado. Tal atitude contribui decisivamente para o
desequilíbrio de todo o complexo agroindustrial, que gera a
crise e o desestíiiiulo no setor primírio da produçio.

9A comercialização
3.1 - O comércio varejista de pequeno e médio portes

tiCSiCll1cflh) ti) prflCIp.ii 'aliti tiL C'))JFflCtt	II	Iclie L'

28	pn iui,s iáerecs das peiucna s e das ndias empresas Ie;tk para



as grandes redes de supermercados, que se verificou nas grandes e
nas médias cidades l)rasilciras, demonstrou àqueles varcistas que,

para pernlanecercm, ainda que marginalmente, no mercado, teri-
am que fazer adaptações e m dificações em suas práticas comer-
('tais, CSpC('lalmCntC quanto ao 1tCfl(liiiWt1to) ao consiimiolo >1' e à
eXpOSiÇà( o dos produtos colocados a venda.

() surgimento cio leite longa vida permitiu às famílias estocar
maior quanti(ladc do produto ) em casa, tornando dcsneccssaria a
compra diária na pada r i a ou mercearia da esquina. Comi isso, as
compras nesses estabelecimentos, no que se refere a laticínios, em
geral, ficaram restritas a urgéncias ou a complcmcntações do que
se adquire 110)5 SupCrfl'Ierea(l( OS.

Como as quantidades adquiridas por esses comerciantes
são pequenas, o poder de barganha pende para o lado das
indústrias e distribuidores, o que acaba por elevar os preços
e diminuir sua competitividade com as grandes redes

supermercadistas, com prejuízo também para os consumi-
dores. A solução parcial encontrada por alguns foi o atendi-
mento diferenciado ao cliente, além (la especialização cm al-
guns tipos de produtos, só disponíveis regionalmcnte.

A (iinlinuiçao) da participação ) do setor de pequenos e médios
varejistas na comercialização de produtos lácteos é fator que
favorece o surgimento de imperfeições na cadeia do leite e, em
última análise, o aviltamento dos preços pagos aos produtores
pelas industrias, que, pressionadas pelas redes de supermercados,
buscam, a t( >(l(> o o custo), o ruo ompo )Siçào dc sotas m;orcuns.

3.2 - As grandes redes de supermercados e
hipermercados

kstudos recuntc' rcaloj:ul o pula E nivur'idade luduril de Vic()-
^1,1	au ooiiuteiali,auaoo dc 1etu e duri :idus no l.st;od de Mi-	29



lis ( ;cl-ais deIl)( iIistlaIfl a predi iluhlialiCla iIs sit ermcieailus e

ts liiperniereuIi s nas veiidas de IehtL' e pItIlus ktCte()S, llh(idi-

hi-andu siruaçue' ttiterires em rchieiu a itlin vareji (pada-

rias, mercearias, Iilurcad(>s de \ itinhariça. etc..

.1)11)1) Cunse(jLlehlela, C5SL nii('r;iça(> (1(1 COflS(IhliO doii)iciliai 1 n)II-

xc para a ;ndtist nt .i necessidade de negociar com um cliente p -

leri ' so e exigente. \lcsm as maiores indústrias mi istram -se

intelil miadas diante do pi )(ler de compra e irganizaçim ilis redes

mie supermeieadi IS e 1 ipernieieadm is.

Seiuiiii 1 ilados dc is propni \,lre)IStis, is einc i lri:u( ires redes

superniercu listas - os (; rupi is ( ;arretoun, lu > de \cúear. ( isas
Sendas, Rede Sonae e \\;iI Mmrt - deitu 9M de nula a
ituueteia!l/aça ' (Ii leite e P'm 1(1(111 IS licicu no País. Tal tatu, 1 ), >I - Si

so, deveria iivip ir ii	ilgu is puhlicos de dutesa da urucum cci-

noulica uma tu tlexiu mime seus ei iiflpm irliniciltos cflipresallais
mis t irtiecedu ires.

Setor de suj-ictmercados passa por mil pn)cesso aeciiiti;itium
cm 'liceu ti:içii i, marcaih por tu soes. aiiu isiçes e ilici ilii )IIC mies.

\s grandes redes avançam si ihrc os mercado s de to(h) niuind ,
Ciflil ti aLiiiiC(n() da escala d&. Ci inmpr:ms. oi)icr is iiielliores

ei inilições de e(>iiicreializaçam ) iOSSIVCIS. Rities regioliais e ii.mdici-
)lLiiS, ii)esi1ii ile grande pi liii, sai' adtjuhlkIIs ou aSSI iei.id;is a

gigantes multinaeiimnais, Issalitim> a atuar deniro dos i uIloes (loS

tu i os pri pri ei ru is (Iii SOCII 15.

\cresça-seaessa situiaçImm a cnhlccilir,mç.mui do segmento
superrnercadista em poucas redes de aiiihmn i niumndmal, u esi arí
tu mrmado o eeninto pr )plcii as exigflclas crescentes teitis as

iiidúsrias, sub diversos pretextos, para une, de alguma tuirnia,

P iititI N ii1 dos etisios do are j o. mediante liegoelaçoes ciii que

o ptmkr cci itim ii))IC( i e (is esuuehnas de prcssa c nuerci:iI p-

30	di mmitiatl) sul ' te a ética.



Aspectos institucionais
\s InstlIuiç()eS federais, estaduais e liclInicipais envolvidas na ca-

(leia (I) leite atuam de duas f )rnlas distintas: com() reguiad( )ras e
executoras das políticas públicas para o setor, nas áreas específicas
(IC tiscalizaça(), tributação, pesquisa, vigilancia sanitária, entre ou-
tras, e como adquirentes de leite e produtos lácteos para diversos
programas sociais.

Quanrc ao primem' papel, (IC\ e-se bscrvar que os or i ac is
responsáveis pela CxCCUÇàO daquelas políticas, especialmente os
da csfera federal, vêm passando por um verdadeirc sucateamenhi ),
cm nc )fl1C da clitnintiiçcc da presença (11) ESt1(l() na econi mi:i.
Para o setor lácteo, essa experiênciil vem-se mostrando extrema-
mente (lanosa, notadamente flOS setores de contr( de da qualida-
de dos l)F( )dutos e de incentivo à pr )(ltiÇã().

Entre os demais programas, destaca-se o da merenda escolar,
que atinge todos os municípios brasileiros. A característica princi-
pal (lesse programa é sua descentralização administrativa, caben-

principalmente a, ( cverno l cdcral o repasse de verbas às
Prefeituras Municipais, que se resp )nsal)ilizam pelc s proce1iiieti-
tos licitatorios necessarios IS aqiiisiçes do produto.

Nota-se, nessas licitaçes, a preferência abs cluta pela aquisição
de leite em p, pelas facilidades 'Je armazenamento oferecidas
pelo po l ti u desidrata(h) em relação n leite ti u R 1

Verifica-se, também, nas capitais e nas grandes cidades, a pre-
dominancia de empresas de interme(liação (chamadas " sem fá-
l)ricas'') nas concorrências realizadas, em virtude (los grandes
volumes licitados e de exigências dos editais, que, muitas vezes,
afastam as industrias locais e cooperativas regionais dos pro-
cessos lieitanrios.

Mesmo em municípios menores, localizados nas regiúes produ-
toras, (lá-se preferência ao leite em pó nas aquisições públicas.	31



ahistafl(Ifl I'(l1ttFCS l()ctiS e regmtts de leite pastetirizaLici. 1 ssa

( lít ica f;ic lii >u . em passad recetu e, a part ic:ipaçu te empresas

it11p)rtad)ras de leite em IICSSC merca(tf) institucional, (1 que

eet• talï)ciiic IdliiI)efl CUtitFtl)Uill para a atual crise instalada tU) SeIc)l'.

MU(II(LtS recentes (1(1 ( ; Vettt() Fe(Ieral, trlit() (tu tral)alll() (I)S

()rga( S de represcnr çal 1 (loS j)rudutures, aliadas a alunzacau (Li

niueda norte americana cai relaçau au real. iiubtr,oiii .o co ico orrcl)

cia predatooria (Lis impurtaçucs, fl(S liuje ii pruditiu iiicio otial esta

(lislUonivel tu' merca(h) a preçus mais haixus qie ( 1n11)urtadu.

Paraque is[eCt(o institoicii mal co onsiliLia um aliado J,)5 proodu-

lo ores e uni t;ttur de e o. luililwtn na cadeia, sio flU(C',.iii( 05 CtUdO os

c1lIe rCg)tiíilii.eiil as a(JUtsIÇO es, C(tfl) (liiliiaÇ'd() (io) kite Ilciido o.oiide

or (>SSlVel, em ternu os de pnoduçao o, preçu e lugísi iCa.

Sã<) necessarR os, ainda, estudus sul)re co oneurrencias jiuhlic.ts itie

permitam a o.LrtlClpaÇao O dc mato or riliilieu o de hei tan tes, 1 ncen t ivan

doo-se a pari tcipaçiu de co opctativas de prudutores, além do retur

tio de alguns pr ogram;i\ dc dtstribuiçuo de leite pelo ( o o\ ermo.

.\ (tistrilnhtcaoo (te Iene o deterniiiLRLis tais is de po opiolçio

cmomprnva(lamenre Carente e (iii situaçao ,oli rISCO nutrido uial, euiiio

crianças, gestantes e nutrizes, tem eíciio ime(iiau) tia saúde e tia

qualidade de vida, evitando o as (menos" despesas de tratamento

de doeiic.is 011 ovucadis pela falta de nutrientes.

1 xperiencias anrerto ores (kubo onstram (li li- a si.ihsti til iça( desses pri

gramas pela (Iisinl)uiçao (te clinhetroo em espeele, 0)11 niesino o na for-

ma de vales ou ikuetes, p0 ode gerar disto orC oeS nas pito orio.tades das

t;otníiias henetietadas, im ilidando os hti osalmej.ulmos.

\ concltosao O a ciii Se chega c (1101' O sCioOt lOul)li(00, iOO atuar

mercado de lá-teus como, coompra(lo)r ou interme(liador, de cria

agir em parceria C m os pro odutoores, p, )t- intermédio de suas re-

Presenraços. co operailvos e industrias, i )(k ria contribuir

signihcaiivaincnic para (Iiniinuir as disparidades Iuopc existentes tia

32	(odeia pn,duliva (tio leite.



III
As investigações

II
Declarações à Comissão e análise
da documentação recebida

( ) ponto de partida para as nve'i igações da (.'P1 foi a queda
acentuada, em plena entressaÍra, (k)s preços P' is pelas indústrias
de laticínios aos produtores (IC leite, de forma injustificada, COfl-

forme documenti is entregues pela F.\ 1 1\ÍG aos parlamentares mi-
flelO )S. P ir ( )utr( ) lado, 1)5 preços m) ci )flSUmi(l( r permaneciam
inalterados (e elevados) nas prateleiras dos supermercados. Sus-
peitava-se, portanto, que os demais segmentos da cadeia, repre-
scnta(los pela industria e pelo comcreio varejista, promoviam
distorções graves no mercado, uma vez (]UC os produtores esta-
vam sendo pressionados a entregar seu produto por preços vis,
que sequer cobriam os Custos de prodliçàd).

Para atingir os objetivos a que se P' pos, quais sejam apurar OS

mecanismos iiiie influenciavam a formação do preço do leite na
indústria e no varejo e detectar indícios de flirmação de cartel
nesses segmentos, a CPI resolveu, a princípio, coletar os dados

julgava indispensáveis para formar o conhecimento a respeito
do assunto. Para tanto, convocou representantes de todos os seg-
mcnn is cnvolvid is na cadeia agroalimcnt-ar (h) leite para prestar
depi umentos cm reuniões na Assembléia e no interior do lIstado.

Além disso, requisitou (li icumentoS diversos, como notas fiscais
de cumpra e venda de industrias e supermercados, recibos de
produn ires rurais, planilhas de custos de indústrias e de offgàos
govcrn;inwntais, entre outros. Nos encontros realizados no interi-
or, a ( .( )missã() recebeu, (liictamenie dos produo ires, recibos e
notas de recebimento de ' enda de leite, que comprovavam  o avil-
tamento dos prcy is pagos pelas industrias e a fornia do: atuação
(lanosa das grandes redes de supermercados.	 33



i1Id tielhi )r ci 1prcLi ti<> ,,  tat s apur.uli iS, paSSarC1T( )

aILLII'c (lc ai iin' dcscç ticpiiiciiri is e d iciiincíu	.

a) A atuação dos supermercados na formação do
preço do leite

'	11(it1111t1at1(1	 reties	stit	cr'tdns	1:1

(I í- leite t	itititi ' l.tCtC()' llttiiC;l (IUL 1 Iltili ir IVI.IE-

gcn de liicrc tia cadct,t p dutia ti	leite tica ci ui	ctor

L?t:ltliI( varcj. i ,.Vefltllais iflii1U)Çe5, (l.IC gera lt)icI1tc occirleli] Cfli

m,n.ts piucu ci >nhecid;t de pri dtit is Líeru . muitas e/es >rllifl-

(l.t' de rcgiiics distíllite\ e ci m as tjuais (1 e itisumitir 11:1() esiL

haiiiitittlti, seiveni pal .a mascarar A Sl11.I1Çii i real (11)5 PIeu)S.

n.ircis I1LUS ci ii enias. pr neipalmetue 1 leite 1 1 II 11,11ga

itl,i). PlieUi ai)S superineicidi is iiaI,aiii.ti com 111;1Ii.eflS 511

ites ai (tie seria aceiivel C( imo rctril)uiça() serviçI is

l) re s t 1 (1( is. Por (urro ladi i, a industria. a negociar em ei mdiçoes

diticeis e olieri Isas, imediatamente tenta reci uiu ir suas mrteits,

cOnhi)riiflhil(i( ) ( ) S preçospagos aos	diitiires de leite.

Pela trguilieIlt Lç:n 1 ti() -, superniercadist.is, . I S redu ies de pre -

ÇOS iiliiidas icveiteriaui tui hcnctiti 1 cliis clientes, iIiii;t VC/ (jile
pernililrialil a venda a pleel is mciii ires.

i -.iittet,u)ti >, tal lato 1-ar.1iitente iuiirre. lni setembro e niruliri

(l tIJIi ( i () ti Ii.iit silreu IS tilalorcs r i m _tias mie )RÇOS ai	i1mn1tuti

res. t nam di' ursas n ircas d(- leite li Ii li uiga \ ida)

1. ()mitr(Is l)liiititi)5 lictei is til) liii (.1(1) (Ii- B(h) 1 li)il/.(itltc, e IIS

preços eflCoi)tiatIos denunstravaiti diti.rcnças l-iiutas tie até l'i

eu) rel,iciii ii is	is puli is l mI.1ts t tatu adt 1 &iiridi is ii'. iimiitsuits.

\kni disso, a i j iteda dc preço di leite iii pn iduri ir dc até

em setemhr , com rel,tç:i i a jmilh i de 2001, iio toi repassada ai is

c(ittsumidi)rcs. tendi i -t tei4iStia(li i iiiet1as CLU alLi.1flS pi-<duros de,

iii) maximo, i	i 110 tncsLlU peru nio. Ressalte-se que muitos

34	 ditii s iii	apieseiltaraiil reduç	:1li41111Ia (li-- )t(Ç( is.



A. existência de diversos tipos (te negociaç es mediante as ILIaIS as
indústiiis sa() compelidas a participar do custeio das grandes redes
(lC valcJ( ), por mcI( ) (IC bonificações Clii produtos, (It Cotas Ciii

dinheiro, de participação em pn )m( )ÇõcS, campanhas publicitárias,
fcstas de nauguraça() de lojas, ' crbas de coni)ateãcICorrência,

entre oul laS exigências dc legalidade duvkk sa, foi comprovada por

declarações dos próprios representantes dessas empresas, que ale
gani tratar-se de pr;iiicas comerciais usuais e praticadas cm todo o

mundo. R rém, tais práticas sempre ampliam as possibilidades de

lucro dessas redes de auto-serviço (lCVid() a sua maior organização
e ao poder dc pressão dc (IUC dispôem, mesmo frente às grandes
indústrias (te laticínios.

l dc-se afirmar, também, que o grande numero dc produtores

de laticínios e de leite UHT (l)nga 'ida) provocou uma concor-

rência predatória no setor industrial, o que proporcionou um am-

l)icfltc adequado para que, ao contrário do que os supermcrcadisras

procuram demonstrar em suas dispendiosas campanhas publicitá-

rias, o setor do) grande varejo ampliasse OS lucros, desequilibrando
toda a ciulcia pr( 1(1 iii iva.

A. concentração (lo varejo cm um pequeno número de gran-

dcs redes transnacit nais, resultad da gh )halizaça() da economia,
é fenômeno aparem emente irreversível, apoiado cm glandes
empresas capitalizadas, ou com crédito disponível no mercado
internacional em condições favoráveis (lu j uros e prazos
inexistentes internamente. 1.-ntretanto, enquanto nos países dc-

senv )lvi(los existem mecanismos que impedem a formação de

tiion plios, fiscalização eficiente e consumidores organizados,

no Brasil, as normas de controle da concorrencia e dclesa das

relações (te consumo são recentes, às vezes carentes de regula-
mentação e de difícil aplicação, dentro da estrutura existente
nos sctnrcs estatais responsáveis por sua ap!icaça(	 35



I ' U(IOS c Iab( )ra(h )S 1)C.LI fC ISI.1 "\lJ!LLIITI	\1 iin ' dciiuir, -
rniraiii i1uc ciii	a lililgeti) dc lucro l	SUpcfi)lcrCa(l( s

S prc &Iutus Iacicis	 I)iICC)tlILIS a1)usivs. ( ) griIic
seguir, rekietite a	1 ucj1 ) n,?arLl, rcprc'cflti idc 1 ii lamcnic i
"li lIaÇi( giii 1	et

Margem de Lucro dos Supermercados
(Mussarela Fatiadas em 0/)

1 )ianie dci- 1 ii.iilr	ritn i	p riLInh(i1Ic	ptra a
cav, o,merciai ,, iiitdciu.i&Ias, ipie s tavi rcceill a e' iii entriç.i de
tiiiIi e a	)atllitciiÇI() &Ii clititi) slI- uaÇ;i() tius Prttt1ies rurais,
alen de ditituIiaren	;tccs(, A N ciisuniid re' de nictior p der
t(jtiiSitiV() 1(>S ii )(lLit(	lácteos.

',sia CPI (lelll()flSi ri iti queaar mai iva dos representantes
d is stiperniereados dc ipie ntparticipam da t rm içii d
)rCÇOS,	l)eii.IS icpiss,inIti ais ti )i1SiIi1iiili IFCS	itiais ()S	)S

industriais ai rescid e di mirien Ieee'1i;1s i nitnurenc:'i do
'(ti iiCiUCIi ), 1	\Cr,	1 P	cede. pci	111c11,)" nu i j ile 'e

icicie i ecin)erciah/açai do leite e de seus derivados.

•" C;1l itetis(R..t priria ila iiai iria dos prudii; i
Iaete,s, limita a :ItliaÇ:i i de seus l;il)rieatiic nu ipiu e reteic au
ari1lenanicl)u) i espeta de u l utunidades tiiivcis (lu venda.

liuxtu tIe h)rTleeiIi)cluic 1 (l) ' 1)11 )(IUiO	e tu )ltiiIl1I) e, alcm iii
mIis existe (Ii)) tr.IT1de Fulilier	de ciii prel'. tIi[flhl,1i)il) o

11)) ilerc(lu), com pri ulttius sitiultres e- tu tualtd.idc c tLiSii )
pl(i(IUÇ.t). \s \ IIii. ' t - fl Iii eoiiuetcialiiaça , pcirt.iiutt 1. eStu Covil

36	e grandes redes sullcrllierca.iistas.



b) A atuação das indústrias

I1UI( ir parte d( P; (I( )CuIflCI)t( is rccchidos pel:i CPI dcmons-
train, de forma irrefutável, o aviltanicrito dos preços pagos aos
produtores. Os valores rcccl)id) >5 em agosto de 2001, (lata da
instalação da CPI, CIV> torno de RS 11,20, demonstraram queda

superior a 50'/, (lUall(l() comparados Com O) mesmo> período do
ano ,interior, quando oscilaram em torno de RS 0,42.

Deve-se ressaltar que a planilha de custos fornecida pela E 1 BR AP1\
à (;11 revela (1IC O Custo) ITIC(lio de produção do litro de leite girava
CII) torno de RS 0,37 cm julho de 2)11)1. Ora, quakcier valor al)aix()

disso deveria ser considerado inadmissível para o produtor, pois tor-

ILI SU:1 ltiVjdR le (CO lii> )I1)iearnente inviivel.

( ) argurnenn das industrias, pequenas, médias ou grandes, coo-
perativas ou não, é que haveria excesso de produção e que a queda
dos preços refletia a ici da oferta e da procura; contudo, não) fixe-
iam menção a redução> das importações observadas em 2001 e

ao) aumento ) ( lo) COfl1II))( ) de produtos laetcus, I)( )tadarnetue de
iogurtes e bcl)idas luicteas. Observa-se, também, que (is preços

não baixaram para o> consumidor final, exceto após a instalação) da
(:1i, (i d11n (1 0 1 o rrcu urna citnaiuiiçào > significativa do s, preços nas
redes de supermercado is de Bdo 110 ,riz( ulte.

Outra prática suspeita, que se o nipu Iv> >U ao final dos traba-
lhos, e que as empresas de determinada região se reúnem para
combinar preços rflC(lIaI)te a estipulação de (ItT) teto) a ser pago
aos fornecedores, (1 qUe configura fraude á concorrência por for-
I1)aÇà de cartel.

Scçund( ) denuncias a reunião) da Comissão em l)ivinópo ilis, as
reuriues para acertar preços na região Centro-( )este do 1 'stado
ocorriam no 1 li nel Fazenda Álamo, II>) i\ltii'>icípioi de Campo Belo.
As III ias taquitraticas da reunia> o trazem os detalhes dessa denuncia.	37



c) O consumo de leite UHT (longa vida) e as em-
balagens

( ) tflCrCIlicFlt(i CIII ciuistini(i (1() I c ti- 1Utt1» \ iila (II II) ni

1ra1I icrrcu dc tflancir:I c\rru)rdinarlzln)cfltu rapidt. ila 1uc

,1 pn)pria ndústrii de cfllliil.lt.cns. iii C.1S 1 flLIltlI Cl(iILII Ictfd

PA, ct)C;itTcLUti-Sede !iilci.ir ii1tCflSL (:LmpaI1I1L 1) 11 iii()CJi iiiiI, dlCifl

dc discniin.ir. as irmas de vcnd,t I c.ici cus cjuipa-

menti e pr itluu is crurc is iiiIúsiri,i' dc Iaticiiw . ndcpcndcne-

mente (III 1)1)1k liii da arca (le ;twiç.iu. ( ) griticei a seguir ilustra a

cvi luC:I	(1i Çi )flSttlfl( ) ji leite 1 III	lrasil, dc 1 IMO a 1

Consumo Brasileiro de Leite Longa Vida
(em milhões litros)

oo)	 o)O)

Ano
\ cuiprc.i	ctit RiL,	iiarii di &1Uc ii' uru cal • iuuu u' pa-

íses, encuntnnl tcrrenn ht- uavel pala suas aLi\'idI(lcs n Ri,istl.

cipalmente pela nassa iandc cxtens'i territ ritl, ,i j ud;indi i e,ran-

des indústrias 1	cessadiras de leite a expandir a rntelr;i tia pr

iiuçiu para regics imdc piedu Iminava a pecilarta de enrie, ei imi) u

'xuirie e rr11lc1Pl111c1tL	( cntru-( )cic diu Pus.

\ Ítcilidade &Iii traflspi Inc ili	cite 1;'í 	e sua dCll.tl)llidd(Ie

sem rctrii.cr.içii 1 explicam, cm parte, a pretereinia PCl liii IIIIiIL

ida em iletrimeni i do leite pasrcuriiadu. ( ) gra1ei a seuii nu •stra

38	II C ll'1imt) ii() leite ti 
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Consumo Brasileiro de Leite Tipo C
(em milhões litros)

19I

Ano

1. 1)0111 leilil)rar, contudo, que, para o leite tipo "C'', a indús-

tria manteve um tipo de embalagem que apresenta uma série de

problemas, pois nào se investiu na sua modcrnizaçào.

Assim, o leite UHT, com uma qualidade que pode, em alguns

casos, ser duvidosa unia embalagem que, além de dispendiosa
(seu custo multas vezes ultrapassa 1) valor dc uni litr dc leite
pago ao produtor), causa danos ao meio afli1)leIltC, praticamen-

te comandou um processo dc mudança de hábitos de CoflsUtfl()
hoje dificilmente reversível.

lii produto contribuiu, ainda, para a desorganização das baci-
as leiteiras tradicionais, já que os produn rcs investiram cm me-
lh )r;tlnei)t( ) genético do rebanho, alinicmação adequada para o
gad na época seca e tecnoh gias mo lolernas de produção, além

de práticas sanitárias adequadas, para, cm seguida, viverem uma
crise sem precedentes no, setor.

São necessárias pesquisas sérias cm torno de alternativas para
embalagens, tanto) (lo) leite P° curizado o quanto ul(> l 1 i'l '(l nga
viola), pois, na SitUaÇao atual da pecuária de leite, qualucr cc( flo-

mi;i poderá ser destinada a uma melhor remuneração o pata os
a qualidid do produto.



d) A atuação da CCPR/Itambé

1)tiritte is ii.iltllius (LL (II, IIIII1(II	IL1Il..I1IL I1L	I	t.litl)(IL	I1(

ililethir do l.ta(IU, ci,rreram \atIas maniícstaçues dc itisatista-

cl	1-rdul( re' Ç( )I1 1 forma II .ituaçai d. C( "PR 1

Um 1)i\iii(i)()IIs, hiraiii Ietas actisacoTies dc "duiiipiiit.''

P1t' di ernilie s a. CLIm	lfltuit() de aliciar fir( RIIIIOrCS da eflpe-

tal iva li eaI para i_tie passassem a fonicccr leite	uma asso ci-

atia tia l(arnl)c.

liti LI clara :i nuc'z iti.uk dc ticJuaçi dii 11 dch 

peLis -eiitrais dc ciiper.tIiv.is a tima iii iva sIitIiç;Iu que cIii1iii1c (Iii

pelis ineiiii'. iiiiilila?.i_, Iii ctriflii i'.. !ss jiiiilcrii ser iiiitii ne-

diante ii'ititlaiiç.i' de jit isturas, [li )IIIICaS de .i,i'lcflcIa tc(nlCi.i(IC-

c j tiadas e ciitçiii tIL iiieCIiil5IiiO)S CI )I1JLIIIU)S dc tuiiieiciali, ça de

Pttl ) S intltisrri;tii,.adi >. tVIt.LIItl	'U a Ci )111 rrcilcia dite ci

perativas	 à Liii) t1)CSIi sistema c ciii te as Ci >jieiati -

vas singulares, e a ( trai.

1 I.i iieccssid.ttic iLI1)l)eI1i (te (ii)) j 'iil )(d5( ) d(lCtiU(l( ) (IC ti 'IiIUIil-

C:tÇa(i e iii lnnlaç ïo entre a ( :eiiIUII t. , si_ias 11ll;RLi5, Ctie atinja s

piiitIutiircs dc lUrma fl;tis eticai. prup(r(1()iIanci() mcIIi(,r

inr( l r.Ic.iii cnrrc .i pi-ri . cnv ' lvidi

e) Inspeção sanitária e fraudes

( 1 l )e1trtiiiuiii	2d 1I1s i Lc	tiu lr itiiit	IIL ( ) ri_ciii .\iiutii.il

- 1)1 l( );\ -, 1 a Secretaria de 1 )cIesa \i_i iliceuaiia

di \l Itiistiri da •\gricuii ur,i e Abasiccirneun , estai icleccu, em 1952.

a lc i_ islaç5i 1 ue Irata di, te ularnetiti i dc ltisjlct1 Industrial e Sa-

iiinria de Pritli_itus de ( ) rii.ern ,\iiimal - RI ISP( )A. l)esdc si_ia

impIantaca, cs 'c rcgulamerltU siilreu tpuatt	iiteraccs. a última

40	cm ILIIIIw de 1997.



( ) Serviço de lnspcçào Federal -SI F - o órgào responsá-

vel pela inspeção e fiscalização CIUS eStaheleCin)entos que P'°-

cessam produtos de origem animal e que praticam O COiflCtCi()

inicrcstaelual ou internacional. Embora o numero (lesses esta-

hclecimcntos tenha praticamente dobrado entre 1980 e 1990,

na() se observaram novas contratações de teetucos habilitados

para prestar tais serviços.

1 )csa forma, fica clara a precariedade da inspeção federal

em Minas Gerais e, provavelmente, cm todo o País.

Essa situação aumenta a possibilidade de fraudes, induz à

continuidade da informalidade no setor lácteo e dificulta a ação

das industrias sérias, que enfrentam a concorrência desleal da-

iludes que nat) cumprem as normas sanitárias e até fraudam os

produtos que processam, valendo-se de artifícios CIUC compro-

metem a qual ioladc, nocivos à Naúdc pública.

Durante os trabalhos da CPI, por várias vezes o tema "trau-

dc" velo à to tia, na maior parte das vezes relacionado) com a

adição ele soro de leite a diversos produtos, especialmente ao

leite em pó e ao leite 1 1 1F1 ,  (longa vida).

Na tabela abaixo, constata-se o aumento ele 23° na Impor-

tação ele soro ele leite em pó nos últimos anos, cujo o volume,

que se situava em 13.200.000 kg em 1997, atingiu 43.6( )ft000

kg em 2000. 1 ,'.m 2001, com os resultados consolidados até

outubro, esse volume já atingiu 32.200.000 kg.
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Peso Líquido ( mU/Kg)

MOSOS	1997 is	j2oO1õ1
Janeiro	/8/	1 555	1 /(35	1

40
-•"	

4Ï
Março	1 5)1 3 515 2 9l	«.5 3? 13

_14.003 ^2

Junho	853	2.851 3.308 3,893 4.135
Julho	1 551 3 536 3 200 3 1)71 3 /80
Agosto	1.339 1495 2.316 2.987 14.798

Setembro	1 'iSi 3 031 3, 682 2 /81 2 91?

Outubro	1.269 1 603 2.137 4.974 2.614
-l^õve i;^bro	1 6)1	1 313	1 678 4 171 1
Dezembro 644	1.652 2.953 13.628
Total 13 214 31 495 3 47014 178 32 200
Fonte. (NA

Segund 1 teunici IS (>ti  tu i'. pela (.c imiss.'n alem de (nutra s ititi r

fllaÇueS C()I1SI:IlilUS na litui:ttiuia usj'iecialii.ttLt, a .i(liÇI() (te Sou) iI
leite 1 1 1 , 1 * tiurna '.1 d& (llti(.1I (lCtLUÇtI) apii. til iri j.ias t(l	ires dii'.

Seu pri Ce'.tlflel)t 1, c\igifldI ) lectilCaS e e'(llUl\(flO.'flT( iS undisp
iii\ciS Iu)S lilIuIl':tluii.r' uu1it'iiitiais, j)tIl)liCU' (III	)iIVt(1)M,

iI) '01rtJCl4 de '.1 ru (II. I1 ite efli	). uileSflh	.tp()S a a lla
dólar e as mei.lidas uiimadas peli (\ eriu Federal etil ta

&II 'IlnItiça() ui;ictnal, lnlurta Ser cx ilicadt, (til ptIlt.'. JIeIII Culil

'ut'i,uli'Ieh1ih1 li.tti(ltiIeIti() tli.	11 5 001.1 '. IItl.l1l'.ilt.i..

'\ (1 > l 1e(luiisuII 11.1 au) 1 ,.ihi )rauri( 1 k Refetencia \numal — 1

1I, ,\Iuistti 1 da \uietulRuia. Cll1 U(l1 CI)) 1k'(lrI	1 .C())( 1111(). 1(501
1.1(11 1'. tIL. .IILILSL (.iii	(1(1.1111 (I1.te('t.i(L(' tr.otuulu.'. ((e .uItu'.ii 1 de '1 (II

dc leite a ptItittS Lielelis. (5)iist:Itutu Se a ((t( )l'reiiCIa jL•.l\•t
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Iv
Resultados e Conclusões

Aspectos gerais
A>> ternun> 1 (lOS trabalhos desta CPI, p ide-se atirmar, sem som-

bra de (lUVi(Ia, (LiC o ,, objetivo ,,  iiucialmcntc propostos foram le-
flliIieflte atingidos.

A mobilização em t( )ffl() cl>> assunto siir>etoii a iliaiS OtiiTIlSti das
expectativas, o que transformou OS problemas (1(> ,, produtores e,
mais amplamente, de toda a cadeia ago >alimcntar do leite em ob-
jet( 1 de coniciltario IS C análises pela imprensa dc todo o País, além
da repercussl( > cpae resultou tia InstalaçI> de outras quatro (.,PIS
nas Assembléias Legislativas de ( ;oias, l> Paraná, (1>> Rio ( ;randc
cio Sul e de Santa Catarina.

A (1( )CuinentaÇão 1 )l)ti(ll C OS (lepoilTieutoS e infOrmaç('Ies colhi-
dos em diferentes fontes permitiram um coiihccimcnt() aprofundado

Is meandros da industrialização e da comercialização do leite e
seus clerivaci> s. Até então, tais iiif> >rmaçoes só eram disponíveis para
OS próprios integrantes do processo, OS (lU IS, fl() entanto, detinham
apenas informações setoriais ou não eram suficientemente isentos
para cima a ni li se abrangente ela matéria, clivolvcÉldo todos (IS Seus
aspeetI 15 técnicos e econômicos.

Esse conlicciment> , tios trouxe unia o uitirmaçio: os pr doiiores,
embora tenham ao longo dos úli im( )s anos melhorado a tecnologia
e aumentaeli a produtividade, representam a parte mais vulnerável
da cadeia, ( ) que os leva a passar 1-)(>r  crises o mo a atual, em que os

e iCCei)Jd( >5 seceier o >l)rent os custos dc produçao.

A guerra fiscal entre as unidades da Federação ca postura legalista
elo Governo elo Estado em relaçao aos aspectos tributários, sem
oferecimento de vantagens fl() previstas em regulamentações le-	43



g:LIS, dificuIaraui, cn dcrcriinad 1nunuIuS, a instilaça de
uiivas indústrias dc taticíilIls flil Isiad, I(I)(lO-Sc vcriticilu ()

t((Itfl1l'flhI) de Ittints unidadu, dc e ptets qui preteriram
ci,ncentrar suas atividades cal	utrus l';sítdi IS, ellil)i )iI Cj'iiaii-

di leite cm \tiitis Gerais.

l.ntrciantc, iiieditlis reccilics ti ) LL(IaS pula 'ieCretariJ de 1 .sta-

Ii, (LI liiei'l(la, iiHifldti/.itLLS pr legis1açi 4wilinda de ptj.ii>
de lei de •Itituri;1 (lett (i'l, efl11)ura sem se ati'tarcn (Ia p c ilitica

tributaria g ivcriIIIieiltaI, ilcxiI)ilii.aiaIll aIrtinas 51111 coes,1->cr-i 

ifl I)etiti \ Lildile iii' I!l(ilI'.tFl.I II1\1d111I'. tlIeiIIIt(te .1

i(lÇà() (lU iTleeailisill)s legnhiTn)S IIC p(iliti( tributaria, (jUU cer-
tamente tacíliraiiii a iilstaliciu di.. iiidústria Iii) Estado.

lxisieiii, j)h)It1i1Il 1, pleitis e(iilhliÇ()CS I) t i eXpilsiii (II) parque

industrial nlIneir( i . cin gcr.tçia dc eiriprcI. is e dcscnvülvinien-
ti en di (.-lsas regiões d1 1 .stadc ).

l)e nu d i geral,	afirmw- que as pililcipais tan )res (UC

intluem na	rm:içu1 da preço (I(I leite iii 1)t(idlUi )r, hein ((illi()

iii Sua 11 luteileal 1 cai patamares mais hlIx( is su :

a) a o ihrança de luvas s iili[icaçocs e desci 11111 is pelas tandes rudes
de superincrcadi is às indi'isi rias, jue, pressii itiadas, n_duzem ii )ieÇ()
di	iiiii prima,

	

C, )til resizlt,uli i drttninei is pira	pu dai r

h) o (listil elevi(l() da iiiieriiicdiaçio (Ils iiidiisirias, espcuial-
mente iii al t utiiis Ci ipi raivas ruun1i i_ CeIitr,Iis, iUc, Com

unia esi intura administram i\ a pesada e meti 'dos de testii

(iier:iiii ileiii;isiiilanietitu a	iii i&I1IÇi(i

e) ° PrI (l 1 )IlhhIlhCi iii iiiili.istna e iii> camereil 1 i.Ii ' leite 1 III	li iiitt

Vida), quc vem ilii ;il ii. li os picci s (1()-, demais piI idurc is l;etei is. ( ) ilti i

Custo (1.1 utlibdICCT1I. tihtii,it3t	1t Lima amei uilipre.I ii I 1 a ' - ',que

imiIiiiii ilh(iil)I)i 'III) - eleva efil oletiiisii 1) (LiSto) itidiisiii.tl, 'iessia-

44	 1 1.i11dl, para ixuxi , ii rmc iLcebkl, pelo ' pi duii ir;



A pi- diiçu i ele leite extrac( ua tU) peru Ido da safra, a qual
tavi iruee O ( )(Icr (IC barganha elas industrias, (IliC CstOClifl o pro-
duto e podem reduzir OS preços na entressafra, Sol) a alegação de
qUe l)a excesso de oferta.

Verificando-se a atuaçào dos grandes supermercados e suas pers-
pectivas e coteando-se seus aspe( - to s aparentemente legais e ruir
mais Com a (Ioeumentaça() e os depoirnenios ol)tIdoS pela (11,
conclui-se facilmente que, para a rcaelequaçn ida cadeia produtiva
do leite, com vistas a uma remuneração justa paia o> produtor,
resguardando 1-se () consumidor, o setor eleve ser eiiqtiatirado tias
n(wnias que disciplinam a )relem eCOflômiCa, o quo. , certamente
exigirá do Ministério Público uma atuação) determinada para o
csclarecimcn t( ) ii tal ela situação.

Tal procedimento não exime as indústrias de laticitw is (inclusive

as Cooperativas) ele manter com seus forneceeh)rcs um relaciona-

mento ele parceria, dividindo as vantagens P° li-ventura advindas

de melhores condições ele comercialização co m aqueles e i u e sio,
cm última análise, responsáveis pela existência elo setor: os produ-
tores ele leite.

C.( im relação > às cooperativas de produtores, o fortalecimento do
setor e de seu relacionamentocom o Sistema ele representação sin-
dical poderá ser eficiente e leítiivu i instrumento de pressão junto)
nos níveis ele Governo, na defesa de interesses que, ao final, influen-
ciam positivamente todo ii conjunto da sociedade, Com distribui-
çao mais justa dos benefícios e divisão mais equilibrada dos custos.

A retiUça() gradual ela participação do 1 5tld() tia economia, a
abertura elos mercados, () estal,eleeimento i ele complexos blocos
economicos entre países, a crescente exigência de qualidade por
parte dos consumidores, entre outros aspectos, constituem a nova

dinamica econômica mundial. Esta nova realidade atinge direta

mente a dimensão economica elas cooperativas, exigindo agiliela	45



(tu fl(I ji( cc'a) (ICCIS( ri	c (1(LIlId.idc IL1 .l1)IIt.lCi(	(itt Clfli(Ii i1

pFuCCSSfl prnduiivu, garai)urI(i() a uI>icnçatt dc cxcudcntcs.

	

I1l)\ () cuilarn ' utflnnu1c) exigu (las	rganiiacus.

(tft )Pi.i	VIdiS III 11,`1(), uli(IuncIa it()(l1fliva, ft!iildadu (lCUiSt)Elt 1 VI-

	

dc tiilurn, unin t.lnras ' titras 111.tlI tdus. \im,	tu' ikrn.i Irta-

fllZÇI() (ti) )}CIUI\ ii duvu lur a peruupçat cLiri dc itiu, ciii sua tliincn-
sucial c rclaci tn:idas C()111 a sua estrutura dc p dur, ditas ações

hiisicas k ('ri!) sul impluniutitadis: dum icrin/iç( d	de-r, crian-

1-Se lii _(11115111( IS que P1 ISSiI )lIiieil i a participação tio> .1ti&iu	a )uiaI

III (letcrnliilaca() (li (IlieÇa) II ur 1'Luld:l u lii ithsiulLIli':Leat (LI

I:u 1, c( m) detiniç.ti clara (1( >', pipis (k gesu Iic c geruntus.

Resultados obtidos
\ (Lii, .Ii1(c IItcSfli, ii ' (urflfln ' ' de Seu s irahallti,s, trililsu hc-

iiuhcns para () suiir, alguns (]eles tiiusper;td ts:

- t1 w> lirce,, (h)Icitc 1 1 IT 1, nga \ nIt) au Co itistimidur, ei tu-

lirmaii(li .15 itili )rnlaç()es dc milguliS cxeussIvaS planCadis pcl )
cumcrulc i \ 11C)lSiI, (1 (lJu tCprcsUiltiI a l)1s 1 i ) 1il(la(tt' (IC uni au-

Ilicriti 1 na dcinaiiIa, bciiutici.tiid	ln(Iircramuntc	p1) ((tutor. 1

iti(iti, (Itilailte 4) lt(CSS()	lILIlICIIILi, e Ilsiatitu-se (Jt1C (IS plcC()S

\iiltli.LFII .1 sUl)r jarl ii ciiiuII)IIdiiI',	titio pa ri	produtor:

- anlil1(I() prI\iu ult prcu do lute ao piiiutor pulos grandes

( . 4 rnpr.td 'ri-', tiauoli i ii p11 iduicor, .ituius da 1 Lii, c nliucimuiiti i ilti
itLÇ() su tio dia d rccchiiiieiuu mensal;

- • l I lVu\.Ie ,iit (LI lLi n 1-4.1 ?tI, (1(. 21) ! 122t)flI, itnuinili (IC prtiui o i ( tu
lei de atit ' iria dt s ii iciiibn Is tia CPI, que duieri iiii ia mudanças- lii esi ru-

(tira ttl iuiia na cadeia do ]cite, cm 1 )unchci) (h) Selo )l pio )duii i\( i;

- parallsaça() da queda ti l	,lcÇuS d1 Icite pagi IS ,L) 1 t'' ililiul, (poiS

46	 o 'erlui((lssl)) tlits tiIl)iIliois iLi ( PI;



- grande m ilí,açao do produtor, nao So em Minas Gerais, como
tanll ci1) em todo 1> País, (lCnlOflStflhi)d( ) a consciência da impl ntân-
cia e da necessidade de rganiaca d is produtores;

- repercussão política da (,'[>I, resultando na instalação) de outras cm

Cinco Estados da Iederaçào e na possibilidade concreta de uma

Cli no Congresso Nacional; conhecimento pelos consumidores

urbanos da real Situação) dos produtores e dos valores irrisórios

recebidos por eles;

- apresentaç.io do Projeto de Lei ri <> 1.877/200 1 , que cria Progra-

ma 1 stadual de Incentivo á Produção de 1 citc - PR( ) -1 .1 ITE —:

- comprovação (Ia superioridade ilUl ticio )iI'll do leite pasteurizado)

cm relação ao leite ( i II] (longa vida), desnenrind)-sc OS i1itOS
relativos as pretensas vantagens (leste último;

- co )nlprovaçà() do domínio o de mercado da industria Tetra Pak,

fabricante de efl)l)alagens Rira o leite II l'I e dos efeitos nocivos

dessas embalagens a cadeia dl) leite, pelo Seu custo exagerado e

pcI s danos ambientais que pio iv ' ica.

Conclusões
.\ analise doo'. dados colhidos pela (;omIs".no fIOS Ctfl11IC ColO

cluir o seguin(e:

a) a (liminuiçai do preço pago pelas industrias aos produtores mio
se justifica, pois, apesar de aparentemente não ter ocorrido entrcssafra

na produção o de leite (leste ano, observou-se uma diminuição das

impo irtaçoes em decorrência da desvalorização o cambial (1(1 real em
relação ao dólar, o que deveria manter a oferta e os preços estáveis, já

que o Cc insum o de leite e seus derivados aumentou;
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1)) 445 rc l) tcscnLtIucs daS iiitIusma, I1105I1)( 4	 (	 s

llrl111CI)t1r(5, ria() c()mcntaramo Íat 1 de as graridcs rcdcs dc

superiicrc.id iS cxllrci1 dcsc uti iS c li,inificaçõç ,, abusivas

vcudcrcii scus pi dut s. ( )s iiidusrriais alc gani tuc Se submetem

a É :Ii 5 Ci )fldIÇ()CS P ftUC fleCCSSi afli ti is super niercacli	i1 S(

hrevivereiii, revelando uma ici.tç.i í i de sul)Ser\ lenda;

Q na aui.11el)Ci'a puililiet de 1 )ivinnp lis, luicive ticflUflCIL tI)crCt;L

de c i ue representantes cljs id .lria' c reúnem para c(nÉl)Énar 15

preçS a selem [)acu5 ;tuS ptudcitoies;

cl) a fraude tia cliçai (IC S< >rt i cic leite a pri(lunis lacte is, e )t)U) leite

liii pó integral e ici tu	1 ri' (l )iiga vida), ci in t(tn)e boletins enviacli is

( flhiltSSa() pi-b) 1 .ihi tan)ru 4 de Referencia Animal - 1 .\R.\ -.

Nlttiistru da ,\uricultura. praticada p r algumas industrias, entre as

(1( 1:115 destacaiws duas empresas, Ikieres cm seus segmcnu s:

- leite em po inrei.r.il , marca Ncstie, pr duzid pela ( inipanliia

Pl()i.l(it()ra de ;\linini iS;

- leite 1 IIF (Iniit..i	(la ) integral, marca (. rre(uur, prciduiid

pela (iIsnljnas Indi.tstria dc laiiltIi)U)S 1 .ida.. t;tit 5U(IC ciii

(	rumb.iih,t, G();

e) ii Cr(-s(utncIltl) ti	cuilsuinci ciii lute 11 1 , 1 ( li fl.i vida) tetil

causadi	sumi'. tr:tilsr,,rn(,s ti,, 	trailicuin.tI de leite,

niadamente 1 uanl i ao e uleetru de bacia Iciteira, ja chie	leite

pr(eeSSld() dai.1uci:i	iina p< )de ser csti ca( 	pur ingc is peru

e ciii cr.nde'. c 1 u.Iniicli,lc s e traiisp irtacli 4 a b,lig,1 tlisiinct.i.

i\kni clissi , algumas itidústii:is uiilii.ani maleria prima de baixa

em sua Ê.ihrieae, u que é 111.115 sueiiu i fraudes:

í)	pr(clSs de uiliia1iastetiiizaç ii	uie	leite t III' e submeti-

1 pri )V( ica perda de nLitrlctltcs e 11:14)	 ci



leite, conforme consta na umi)alacm. Assim, o leite longa vida, em

termos nutrici) ilaIS, é interior ao leite pastctiri'.ado, especialmente

a presença dc Vitairlinas e a lUncii de lacn Lici!os vivos:

g) o preço do leite loni.a vida, nas grandes redes de super-

mercados de Belo 1 horizonte, caiu, em mdca, 30' após a ins-
talação da (;Pl Durante o reccss() parlamentar, os pregos oI-

tarani a subir para OS consLlmidoreS, semque o mesmo ocor-

resse para OS produtores;

li) OS representantes dos supermercados alrmaramque a niar-

guio de lucro ) (1)) leite c muito baixa, as \e/eS negativa, mas

leite funciona como atrativo para )urros pt•( dutos. ( cnrudo, tia()

souheram explicar remareayks de até 1 (fl)¼ entre o preço (te

ac1uisiça0 c	dc vendi, (i( ctinieni .als pela ( ;Pl

i) apesar da importação de leite uni pó integral ter diminuído em

2001,, C( m relaça() a media dos ao) s anteriores, O VOlLiilIC de soro

de leite importa(h) aumenu)u este ano;

a Presidente da Associação Mineira de %lunicípios, conforme

solicitação da (])(, comprc )nietcu Se 1 incentivar a aquisição ) de
leite "in natura" pelas Prefeituras, cm substituição ao leite cri) P' O

(JUC incentivaria a pro(luçao ret.i nu!:

1) na reunião com os representantes de (:Pls de outros lstados,

toi stcgcrida a criação de um fórum nacional permanente de acom-

panhamento da política leiteira no País, formado por reprcscntan-

tes das CPI ,-, estaduais.

)bserva-su, c''im, um grave desvirtuamento nos mecanismos
de formação  d preço do leite. Em vez de a cadeia iniciar-se c( m)
o valor real da matéria-prima, teiid e' >mo c paramctrc s o seu cu'

ti) de pro(Iuçao e a remuneraça() justa (lo)	e ir se agre	49



garld() valur au [)rfldLiI() na industria, na disiril)uiça( o e Vii) cnnur-

, aparentunictlte.	sut( ir ru resuntid pelas gr:Itities rc(ICS dc

supurmcrca(ii sque dita ii )IUÇI (ii) leite, 5()1) (1 rL»mci)i( )

livru ei ind irrcncta. Dai, iesii '11,1111 as indústrias com desci iflu' (5 e

flr(>iiiu)ÇUcS l)LiSiViiS, 1. (SLIS i1111)( (Ciii prcçi IS aos produtores. (lmR_,

ir	1.1 cie rerri. ILICI [e111 alici-liali\ l)i	i)trear	jiT.i iClUui 1.

í: flCCCSSrIC 1 iUC Se ustalicicça (1111 pti.Çi 1 dc referencia para o

leite, a partir dl 1Li:1l SC ustahcieeeria ii preço hILLl ao consuinidi ir.

( 1 valor pai :10 p' liii ir k\ i. ria ol)cLlcccr ao estipulado na

11ttillitrlt' ctistiisda iNllR\i'\ (1U1,3 7, ciii jtiiiio dc 21 II)!), acres-

cRi 1 dc, no miiiinui i, 21 1 k l tic o produti ir tenha :11141i11);i

iilii_Ci1) (IC iLiCi-() C()iii .1 .tiivi(l.iiii.. Puur sua \c/., :1 (1151 ril)uiça( 1 da

)iiIti(i):1Çi) Iii) )tCÇ( ) IIILLI (li) iiiti tluitii tCS)cii:il l);Ir:LillitIu)S

(pie clii ale,iiil'. r:l»c'.., ~v)1 i' 1 '.tadi s 1 11(1(15 da .\nil:riea, s:o

cstal)elcdi(liis (li) lei. ( linho exciilpl( 1, ILII. l i.tcic pais, 4)5 produtu nes

ruecl)cili, ml ilinlInhti. Ii	do valor de i..lida Vii) v;ireji , a iiidiis-

rita recebe 3$' . desse viii ir e ii ci Inicrc 1 :lrefista, 1 4)	 i Ura-

si!, a rclaçii ) csi:í invuri ida,	que o sul 1 Ir dc comnurcializaça lica

ci im a miii ir parte (Li retida.

t)o (I(1 1 ) ( 15 :iit. iiiar ii scguuiilt..':

ii uiria' industrias, (4 informe consi.i iii" lii >ias t.i(Iuicralicas,

formam cartel pira reduzir os 1->ruços (li) leite pagos aos produti

rus uni plena uiitrcssafra e dcvuiii ser mais hum investigadas pcIi

Ministério 1 PUI)IIÇ(

:15 ar ii is es Comerciais das grandes redes de Siil)ermcrc:Rli is

sai Ci inden.i eis, e as margens dc lucri 1 n is pr iduti is lácteo s p

(lCifl ser Ci ,ilsi(let-a(las abusivas;

- as in(iustii.is, sulinieti(ias as 11eSSiiC5 do \aie l i, rccoa)jiiiciii

50	uas mart.cns de lueri) rcdu,iii&li ) ( is prcçi is aos pri udu ires;



- o leite 1)1 11 (longa vida), cujo Consumo vem sendo imposto

ao País pela indústria de embalagens letra Pak, ao contrario do

quese po )pala, pode não ser de boa qualidade, dando margem a

fraudes, como a adição de soro. ESSe fato, talvez, explu. 1 uc ( gran-

de v()lume ele s r cm i	entrou no País cm 2001;

- o custo ela eml)alagefll (lo leite 1 I HT para a indúsi ria foi

mais elevado, no periodo analisado pela CPI, eluc o preço do

leite fl() ao pioelutot;

- a esi rutura e as o )ii(liçôcs ele ai nação (10)5 órgãos federal e

estadual de fiscalização e inspeção ele produtos lácteos são insufi-

cientes para o atendimento do setor e (levem ser aprimoradas;

- é necessá ria aad cáo de um po grama educativo e aircssIvo

de aLimento) do conSum() ele leite e l)1(1t1tos lacteos;

- as co oo pe	vas de produto oreS necessitam reduzir seus custos

adnoinist rativos de ffirma a se 1 ornarem mais racionais na

çao de serviços aos associados.
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o
Recomendações

i 'm face (Ias investigações realizadas, a 0 1 1 recomenda o envio
das C( )flCki5(e5 (leste relatório para os seguintes úrgi( )S e entidades:

1) Ministério ) PiIl)liC() (1) 1sta(I(>, para ( I LiCse proceda a ações
CIVIS publicas e outraS mcdi(IaS judiciais cabíveis

a) contra as indústrias de laticínios acuisadas de promover reuni-
ões para uniformizar e reduzir preços pago ,, aos fornecedores,
C( )flt( )rmc consta nas notas tacuigr ficas, o que caracteriza crime
contra a ordem económica por formaçio de cartel e fraude con-
tra a Concorrência;

li) contra as grandes redes de supermercados quc atuam no
1 .'tadn, listadas a seguir, por seu relaci )nament( 1 comercial com as
industrias de laticínios, o dual inclui cobranças de luvas, bonificações
e descontos, características de abuso do poder ec )nomic() e pre-
juízo i i livre concorrência e ao Código ) de Defesa (li) Consumidor;

C) contra a Cooperativa Central (]os PrO(lUtOFeS Rurais - CCPR -,
detentora da marca ltambé, por priticas comerciais abusivas,c'a-
r:icterístieas de aliciamento de fornecedores e diimpin c contra a Coo-
perativa Agropecuária de Divinóp clis;

(1) para que determine a quebra de sigilo fiscal das redes de
supermercados Carrefour Comércio e Industria Ltda., Compa-
nhia Rrasilcira de Distribuição - ( , Po de Açúcar/Extra,
Distribuidora Mineira de Alimentos - 1 Ipa- Mart Plus, l3retas Sti-
permerea(l( is, Super Nosso, \Val r\lart Urasil, Grupo Sendas - Bon
\Iarelu', Mineira  - Supermercados ( ;liimpi ci) (( ;rup( 1 (;arrefc>ur),
para luIe se ti rncm publicas is fcirmas de Cc )i1tal)ilizaÇi() das lii-
Vas, das bonificações e dos descontos;

e) para (IUC se determine a quebra de sigilo fiscal das indus-
trias Ncstk, Parmalar, 1 també, Vigor, 1 )aia u:u e 1 a iclisi a, Com
inesflh() objetivo do item anterior;	 53



) N d que se (letutiluliu .1 Ie.1li/aÇ.1( de análises lahrar((i ais

para a eleiecçac> de Iraude de adiçic de sri de t.Iticijo ao leite e
,UtI s pn,dilu)s L.ICteuS 1)ehLs ii1ustiias ciraelas allteriurmcittc e se

de	lit l) l.i eIivoiltiçao	los testiltodo s:

2)	nselIiu ;\tiniiiii ..irativo, ole I)cte ' .i lcununiica - (:\I)l'.
e à Secretari:o de l)eiesa Culioonhiea elu \linisrerico da lustiça, para
que, tendo o ciii isia a	)ieç.0 ela livre C( onco orrencia C.( eletei do
CflhiSLIilIlelo ii, hiivestigucii) C<)111 inais profundidade:

a) a pratica de hisões e incurpuraçues das empresas que atuam
na industiiali,açaoo e cuuiereializ:tçaoo de prudutus lácteos,
iotad,iiiteiiie as aejeiisico)es de c(Moper:itivas de proodutures pur
empresas inoili macio onais e de supermercadus de vizinhança pelas
grandes redes de semperniercado os;

h) a aivaç:io da iotdeisiiia letra PA S.A. tu merca(h) de leite
FI (longa \ ida), iesp( uisdvel po.0 campanhas publicitárias que

tiiCeoihtv:mm u cuilsunuo desse pro lutu, de cuja emlzil:ogem c íur-

iiece(or:o exloosiv:m c:Loa(terishic.i de nionpodiu;

C) a ucuilcilcia (lu )i p:mg:mitda engamiusa e falta ele inl0)i-

m1iaçoes cooiioplemis Ilois ruitilus elas eiiih;ol:tgciis doo leite 1)1-li
( j cI1ea vida) 0110 Rlihi(adl 0, (0 oj(Ie eLlacmermza descuonprimcntc)
doo (.udmgoo de Defesa do> (,(oiislIiiiIeIoOi P°°' parte de alguns

'° ' cessado ores de leite;

o) ecrctaria de 1 '..i,ido o da 1 a/etRia c  Receita Federal, para que

I) o ce(lant .1 unia lt-\ assa tise:ml tias empresas a Seguir relacionadas,
a h iii de se ;Lpu rar cc nu si() ei nual ul izadas as leivas, as bo on m ticaç(es

e o s desci )tlt( os co nicedido os ciii mercad rlas e CIII eSpoCIe tias o ope-
raçoces cmi ,to odimu os l:ieteo os:

.m) de eiitrad.t e s:tid:t nas redes de supermercados Carreto our
(: mrciu e Indústria Lida, o ompanliia Brasileira de Distribuição

-- ( rempo Pa<) de .\euear/ 1 xi ra, l)isirmbuid ora Mineira de \liillei)tUS
54	- 1 p:o .\l:ori Plus, Breias Semperinereado os Super No ossu, \\ aI  ,\iart



Brasil, Grupo Sendas - Bon Nlarché, Nlincirào - Supermercados
(;ham1w)n ((;rip() Carrefour);

1)) de saída nas indústrias Ncstlé, Parmalat, 1 també, Vigor,
Danon(- e Paulista;

4) Delegacia de ( )i-(Iem 1 et )nomica para investigar a prática de
remarcação abusiva por parte das redes (IC supermercados;

5) Secretaria de Comércio Lxterior do Ministério da Indús-tria
e (.oniércio 1-xterior:

a) para que autorize a Importacào direta de embalagens
cartonadas de outras empresas estrangeiras, ou facilite a implanta-
ção de fabricantes dessas embalagens no País, de forma a promo-
ver a concorrência nesse segmento;

1)) que revepa os contratos de importação de leite em pó e
de soro de leite Cfl) pó, de fornia a coibir a entrada no País de
mercadorias que recebem subsídios no país de origem;

6) ao Ministério da Agricultura e Abast(ximento:

a) para que aprove, com urgência, a Portaria n° 56, que traz o
Programa Nacional de Melhoramento da Qualidade d Leite -
PN NIQI. -, com as adequaçóes ncccssrias para a l)erfliaflé!1cil
dos pequenos produtores na atividade;

1)) para que sejam fortalecidas e aprinu radas as estruturas de
apoio t fiscalização exercida no setor de lácteos no hstado, a car-
go do Serviço de lnspeçio Federal - SIF —;

c para que a denominaçn "leite modificado" seja proibida em
produuis lácteos nos quais haja adição de soro ao leite, de forma
a nao induzir o consumidor a erro, que pode adquirir o produto
COMO se fosse leite integral;

(1) que se crie uma cãmara sct( )rial para a cadeia produtiva (l(
leite, com a participação de todos  OS scgmcnn s envolvidos, para	55



Su dctiiiirciii .L	' )IIUCJS públicas para (1 setur e se dirimirem

(( I1 Ílit( )s uxisi entes;

) para ue dcsuii	l\a, uni ()n j (inh( cern .i ( ) igaIi/ çi das

(.uperaIivIs ErLslleIras — ( )(13 — e suas filiadas esi:uluais

(	:1 1\1 , uni NUA, um pn rima de inccnrivc i rceslrniuraçai

(liS Co	1)cr.iiivas de pr))(liiC:H ). para ((ie eLis p ) sStlTi SC ule(juar .1

sUlIaÇàu atual de incltismaliiiçaci e cumcrcialil..iç 'ic (te leite C aI

Ii ieti..5SC 11>s C()( )p((l( )S

,tre:c eco ii	niica do (c\crlic> lcdei;il, respo insicI pel.i políti-

ca de cicdii rural:

a) C Inclua () leite na pi oliiiea (te garamia (te preÇo )5 Iiiiiliii)( )\,

cum a a(h)ça() de 111)1 prev, mililtilo) cli tCtLi(IiCi:i p:ir;i u leite,

comi kindaiitenu ii.> planilha de ctiStis da NllR;\P\; a pc lii ic:i :i

sei :Rh)iL(l.1 dever.> ei iiteiiiplar a diterenciaçan de preç>s para as

(li\(.iSiS iLIi()>5	)cl(it()ras (li) País;

h) para ç I LIU seani iniplenieni adc,s programa, dc finaneianienn

da itividade leiteira jue piIurizuni OS aspeetus olirei.tiiieiiie lii.adus

i pio O(lLiÇ( i dc leite, (t)lii(l a IliunÇa) de ii1ltiiZeS. a h>íniiçaii de

e d milho ria da :iliincntaçi do gadu p, >I . nieii de

sil;igens, entre ( outro is;

e) para jue se prioifluvaa~MAM e o) alung.iiiie>iti> de

dividas cc)ilir:i!da, pr (luto ires em ra'iu da atividade lei-

ieil.i. S((Iil(l() cuncliçues C(i)ijoitiVciS cum] a .tiividade

) ( iverni do lsradn:

a) para cine se crie uma câmara iccinc:i du leite nu at)1l)irio cli

(unsclhu lst;tdual de Política .\çricc mia;

1)) 11a jcie se detcrniiiie Ii) Secrei:írio) de 1 sia(ico da 1 azeiida

encaminhar a ' C( )\i\/ a r°' pusta de se cioinp.ciihiliirem us

Sistemas estaduais de tril)litaçao) da cadeia dus Iiícicus, evitando a

56	Luerra fiscal entre l'iadios e proocutIli(Ioo a cuiiergnci;i nire us



interesses dos Ista(los importadores e exportadores de leite e
(]crivados;

9) Secretariada l 'si:uli ) de Agricuh ura, Pecuária e Abastecimento:

a) para uc promova o aprinioramento e o fortalecimento da
estrutura do) Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, visando
a ampl ação de sua atuação) fl( ) Sei o u leiteiro;

h) para que determine a publicação trimestral da planilha de
Custos de produção de leite, dos preços médios pagos pulas in-
dustrias aos pnxlut( ucs, dos preços de venda da indústria ia
o Comercio) e dos preços finais ,tos consumidores do ,; princi-
pais pn duu	lictc	o merciiliados n(> 1 siado;

10) FAI\l(, ( )(i\l( e 511 .lJ\l(, pala, Clii conjunto ) COili

OS rgàos (lOS Governos Federal e 1 Istadual que atuam na cadeia

do leite, criarem unta entidade - l undação Leite e \'i(la -, Con-
forme discutido tia ( PI, com o objetivo preelpuo) de coordenar
campanhas para aumentar o consumo) do leite, com abordagem
de saúde publica;

1 - Prefeituras Nlunicipais para iue utilizem o leite fluido pas-
teurizado, produzido tia região, vi o s programas de merenda esco-
lar  e outros de Cunho social existentes rios municípios, como
ilia dc incentivo à P° duçào li ocal;

12 - Congresso Nacional, por intermédio da ( ; O11iI55() de Agri-
cultura e Política Rural da Cãmara dos Deputados, para ue se ins-

tale uma CPI, nos moldes das (:lls estaduais, para averiguar, em
aml)it( ) nacional, os iiecallism is de rmaçào do pro:ço do) leite e a
formação de cartel pulas indústrias e redes de supermercado;

13 -	(le Política Agropecuária e Agroindustrial da
Assembléia para ue, no amliitoi estadual, se torne um Ioro per-
manente da cadeia produtiva do leite, com o intuito dc monitorar	57



e sugerir r) c )Itticas Ivam 4, s~c ei1VlVCfl3> Ma (s eIs da

eadcia, C (Iii Cflh1iI1t() Cnrfl 1' (nissL	\InIiIares d;ir. ou-

ti - : ls	 1 .ui.i'dttivas i iercssadas, ai nem	da mesma

riiia (iii a nit)i	leleia 1;

14) uI)Ivciidadc e aus rius estaduais e federais de	stui-

para tiu pr m ' ' v;im cstud s s ihre cml)aLlgens alternativas

'ata (s &livcrsus ti)S k Itift cPi (lutos Litietos, cuni ' isias a

quebrar (O 1)10 Jil[)Ii(> ol,i Cl1fliC.t letra Iak e diminuir t>S cus-

IUS tlt	eIlil)alagcns jor.l a iiitIúsiii.i, ole tiiiti tjUC (O	 t(l1it>>1

ossa ',,Cl. mais l)enl ,emuiierado o;

15) Co Oj)eia(I\aS rei&Iuiiais olo. prudutures, pur ifltelI))Cdio) da

(:l\l( para que	 a tirita retc rnioilaça de ua 1 rnla

de rtiç	iilt•itik•tll.oç-:n) de prc tdiiio>s laeteo O', de t( mii a redu-

?.il (OS CiiStO)S de geretleianoeni() e iculunerar tiuiIltut o

ló) pr 'tini ores rurais,	or inturmuolio 1 da l\l \l( e dc seus 'indic;ttus:

a) pari (jUC fl linc j tiio 51>05 alividiolus dc 11), ah) .0 evitar a prudu-

Ç'Io) (lO) leite extra enha, utilizado> 'o uias iiidusirias para t()i'it)ii' es14)-

Litics 1' ietl(i/ii 0)5 fio'> o ' na entressali.i;

h) para que 1i 5 lIU'li) lia' 5ti.s oIltkl;tdes rej'orcsrntativas o mtcflld-

i assitl,iltit'a dc co>i'Lii'iis ailuLiS de ur'i1eCil1lei)tu CUlTO

as industrias, com r''° d1 co oiiiçucs mais esiaveis e lavo oríí-

veis de 1 uiuiidade. 'Ç° os e pra'	de 'oag. i n i enI O

e) para tine taçam	t'ocS cOmi los Prefeito os Municipais xti'a

rias ao1iiisiço>cs I)Ul ) IIU.iS de leite i:ti'i (>5 proograiit:ts 50 ociais, priorizem

O Icite pasteurizul	pro )(llizid o lo Ou.>1 ou reiIo oti,oltnciime >11> bicar

tio leite um 1)( »)impo um tolo o.

Sala das (>misses, 0) de abril de 21102.

l.iii'.r,i ole ( )It iii,>, l'rcsih.iite— lui', leriianl> lona, Relator

( t'i'IlAIl>o (::iii>1oo - I»'sciiil Ix.iiiiLtii'l - l.iiobo o l > iau -	\ilrolii
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Anexos
"Anexo 1 - Projetosde Lei

PROJETO DE LEI N9

Dispõe sobre a divulgação de planilhas de custos da pro-
dução de leite e derivados e dá outras providências.

A \ssctibléia 1 cIlSLItI\ - a (c) 1 ,stcdo de Mina ,' ( ;crals decreta:

Art. l' - A Secretaria de Estado da Agricultura, Pccuána e Abas-
tecimento, diretamente ou por intermédio de suas entidades vin-
culadas, divulgara, trimestralmente, no órg() oficial dos Poderes
do l'stado, na Internet e cm periódico de circulação regional, as
seguintes informações:

- a planilha de Custo mcdI(c de produçio, por rcgtàc), de leite
in nal uva" e o preço ) médio pago pela indústria ao produtor;

lI s preços médios de venda dos diversos tipos de leite e seus
derivados, tais como jueios prato, minas e m c,'arcla, rcclueilã() e
manteiga, da industria para O CO )mcrci(

111 - os preço ,' médios de venda dos	c mic is mcueic ci iadc cS iic

inciso II, praticado ,, pelo comércio varejista para o consumidor final.

Art. 2" - Nas embalagens do leite pasteuria(l() e do esteriliza(]()
pelo método II fl'i - longa vida - (lcstifla(losav crida ciii comér
Cio, é ohrigatória a afixação do preço do leite "in natura'' pago
pela indústria ao produtor.

Art. 3 - 1 sra lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4' - Revogam-se as disposições em contrario.

Sala das Reuniécs, () de abril de 2002.

VI
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C11 DO PREÇO DO LEITE

J ustifïcaçio: 1 in tho Ian,s cuc n,ii\:lrdn1 a it(stil,1Çi() (I.
(;()j d	lrcçn li 1 cite fI,í a Ci iis laçn dc j iic S flidU(ulcs

lan pcli '.e,l p1', alui '	.il res mali'	auci1l d ' cu'. t' dc

(t'(dt1Ç.L I	ouvinte a reuni' ,c r' ,mvid.t' pehi ( 10 para ill\ e'.-

tii.ai c,s lans a cine se jtr)pus, na sede cl '' Picier 1 cLiiaIivc, e cm

cmcl.icic scIccinadas no intcn( ,r d ' lcm,ul, '. essa suaçto rnr
fl()il "O.' 1' \ tdcn i c,

Scgt.iitl ) cOatO '	tio (;CF1tr o Nacional de Pe S (_l LlISa (lu ( ;acio dc
1 ciic - ( NIk,l -, di custo mdioo cOe pr' iu.i'
cli, (cite, iLt'. cndio» 'es cia til  ida( ic da empresa cm (,m'nte  Pacheci,
Clii j1l1l1u de 2iii , era cii R$U, I pnr litro,. L)'cumeiit'» cntrciucs
pelus prdurmc; de cite i (Pl c(iïiptUVaii( () rCCCI)IIlieI'lto) de at
ISi .1') p()r lttr,	1))	iO._o ,'.T, ) ohicjttelc ncsn'uo	tt. ( ( ) litil(l(
preço-› do leite ( 1 I - li one,a \'lcla - che 1..',araiii i R$ 1 .1 ' cru Rei

O lo )FI/,( ,llie, Ito) liicSlii()	)(i( ).

ma tias ciesr"c tUe ntu » chamaram a ne çio do a pirian)cnla

res Ai a falra de um~M olns cunsunudaes e até iuesmu de

alguns tioc1tttms suI)rc :i cianhi MiriçAr,	pr)ic'r( ori alvesenLuM
visa 1lpm'ir e' s c dctic'icncia d,o Cl)i1)plCXo) l(4r olimentor d r icire. ia (0,00.'

S cl) )ls CIO is ek nieni ares cio cadeia tia(> es ti' nas mesitias C( )lkIiÇoOUS

ch)S inicri cdiarius, t industria e', Coinierci' ', cic tiram puoveilo dessa

siruoci''. e' 'iii t reiis dc iucio .hiisivo'., em, a ( 11 e' ntpro OVO '01.

PROJETO DE LEI N9

Dispõe sobre a inch isan do leite na meter (la escülai e
determina a promoção institucional do produto.

\ \sscnihloi;o 1 .ceislariva d	O sia(i ' ) dc	lmnas ( ;cr:lIs decreta:

\'	0	- 1. ,ol,ritatória a inciu'. a,o cl '' iciic na tiici'end 

60	tias unidades da rcck' estadual cic ensino o.



.\rt. 2 - Incumbe à Secretaria de Fstado da Agricultura, Pecu-

ária e Abastecimento:

1 - promover o leite mineiro em sua propaganda institucional;

li - incentivar os municípios, nas aquisições destinadas aos pro-

gramas sociais, a utilizar pruterencialmente o leite pasteurizado pro-

duzido na região.

Ao.3" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. .1" - Revogam-se as tltposicoes em contrário.

Sala das Reuniões, 9 de abril de 202.

CPI DO PREÇO DO LEITE

Justificação: ( ) objetivo do propeto cm tela é incentivar o

C( )fl'U11( d leite pasteurizado produzido na região nos pro-

gramas sociais do Estado e dos municípios, notadamenre na

merenda escolar. Nesses a preferência para a acjui-

siçao de leite recai, em sua quase totalidade, sobre o produto

em pó. Contudo, a C1 1 1 (h) Preço do 1 .citc constatou a ocor-
rência de fraudes no proeessamenl() desse tipo de leite, prin-

cipalmente a adição de soro de queijo a ele, o IUC torna sua

diva1i(lRle duvidosa.

Além disso, esse tipo de leite é Proveniente de regiões distantes

das regiões produtoras, muitas vezes importa(i( de paíscs (IUC

subsidiam pesatianiente 1 P' )duça( 1, o que prejudica toda a ca-

cicia produtiva cio leite plano esiadual e mesmo no nacional.

A utilizaçao do leite pasteurizado na merenda escolar nas redes

estadual e municipai s, de ensino pr )m( vcrá um aumento na de-

manda regional de leite, com reflc\ ) ,iinjfic;it i\ 5 para 1) pro-

(ilit( r e para .1 dc onc)mia rde)onal.
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PROJETO DE LEI N2

Dispõe soim-.- a alocação de recursos (id Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - FAPEMIG - para pesquisa de embalagens
de leite pasteurizado e do tipo longa vida destina-
dos ao em comércio.

.\ .\'.ctnhlct,t 1 c '.l.niva d	J .stad 1 dc .\l tit ( ;1r,ti ' dccrct.t:

Ari. V , - ;\ l'iitl;icio de \iiparii a Pc.1 uisa lu 1.stadu dc

\liiits (;un i, i s  -I ^AlWN lI(; - iickiii-a nu scu )irçamcnt)) anual rc-

cursc para ti mciamcrin > dc i du pcs1u1a dc ciuhalagcns

de k'itc pasrcurl?.ad)) C (li) tipo titia vida (lcsttfladus ti) Ct)tilcrCti

.\rt. 2 - Su ubictivos da auc caçtu dc rucursus dc(li tc trata csta ki:

- rolttiir os custos d  prciduçt indttsrriah

li	pui • tiiitii ntaic)r e) )iiCOiicilcia	>r (ii.' cr)VlstiiicItt() dc lei w;

III - ar ndr ncli: ir . 1 ualid.t,k c durahilrdadc (1i) icltc •' indici mac!

I V - tcduzir u prcçu dc) kiic para o ci custimidi ir.

cl cntra cm ii.or na (lata de sua pulticaca

Ao. 1 - Rcvc ie.tm sc as disp sIçcs cm c iiit rIric e

Sala das Rcuntcs, () dc abril dc 20 0 2.

CPI 1)0 PREÇO DO Li1TE

Justificação: 1 itt dos ilt.II))tCs p1.)AA L -mIs eictcctados p'' (]I
do l > Ict'' cl ' 1 ctic it;t ctcrcitit,cç'c d '' ktic C,  prcducnitttttcct.t

eia cmh:laecni alliiiiiiiizada, produzida ti Pais o. 111 \( ILI,;l\I da

dc i)t la ' 1n l 1csa Ictra PA, iiii scgntctth 1 do leite 1 III , (K)figa

vida). Trata-se dc um produto	riflto cuiu	pra t in-

dústrias sc mostra, as 'czcs, tiLttS cicvad elo ctte ii tia	ipria
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para o produtor. Além disso, é um material não rcciclávcl e de
difícil (legra(laçao no meio ambieniu, O) (UC representa um sério
problema ambiental.

Dcs'a forma, constata-Se a necessidade premente da interven-
ção d 1 staclo tio o processo, mediante (o financiamento dc pesqui-
sas para o desenvolvimentoo de embalagens alternativas para o leite
fluido. Me 5mb o para a embalagem plástica, utilizada no leite pas-
teurizado, deveni ser investigadas ouiras opçôcs industriais, CUC

garantam a conservação adequada do produto por prazo maior.
Busca se, com i s so, c1uchrar o monopólio cia caixinha aluminizada
no lene LI I], bem como o proteger o Incio ambiente.

PROJETO DE LEI N2

Proíbe a comercialização de derivado de leite com adição
de soro de queijo sob a denominação "leite modificado".

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1'' - Fica pr oihkla a comercialização de derivado de leite com
adiçào de soro dc (Ieieij() sol) a eleno oiuunaçào ''leite modificado".

Art. 2' - A mercadoria co olocada à (lisposiçao) do consumidor
cm desacordo com o dispo stoo nesta lei será recolhida pelo torne-
cedo r nu prazo de cento e vinte dias, a contar da (lata de P' 11

-Çà() desta lei.

Àrt.3" - () descumprimento ao disposto nesta lei sujeira o in-

frator às seguintes penalidades:

1 - apreensão da mercadoria;

II - multa de RS2(X),(X) (duzentos reais) a RS2.(XX),(H) (dois mil reais).

Art. 4" - 1 sta lei entra em vigor na (lata de sua publicação.

Ari.R1. . imsc as diposjçocs cm C('111 mano o.

Sala (l:o Rnoiooi ons. 9 ele abril de 2002. 63



CPI DO PREÇO DO LEITE
Justificação: 1 .nc intrase (iis})t ,ttivel no ci iniercii um p1' duti

dciii iilUtLid( '' kiic nioclilicacio '' , ( jLIe, e\idcnIcllietitC, itai ) e lene,
n.ts uma isturd de Iene e	ir de cuei,. ( i itudi, c i nt rme

invesiigaçôes da (P1 Cli li •cy) cli 1 elte. e ( iliie.tlI()	' tida, pOr
preçis muni ires, nas prateleiras das h>jas da rede Varejista, ai Iadi

de ()111 1 . ()S tif) 5 de leite, e l ieCi liïienic ii UII (li inga	id.t,. (1

itidui. '1 C(JflSUflhldi)t' tJLSi\ iscl	a ertii.

nt -se que i cnibalagcm apenas informa CLI( ii pr iduti i contém
sOro, i imite (11 11 t piirçac )essi t irmi, a r ) P hI ui 1, lOE

CligllI( 1, iLdidjIltIl lIi) j)t) )(itlii c( m] (111.lIi(hRIC flui tici Ii:LI teCi iitlieeicla-

lilente itift.ticr ;ni 1_ite. ii Cpu lii)f)IlCa I)Ici1iiii :1 sIuiie puL}ic.i.

PROJETO DE LEI N2
Ci Id o Fundo Estadudi de Incentivo a Pi oduçao de Leite
- Fundo Pró-Leite

\ \sembIit 1 egisI.ii iva di Fstacii de Minas Gerais iec lera:

- lica criidi ii 1 rincIi PtI,ette, clesliIl;Lcll a tircccr

li (IáLl1\oI\ ll1ltiliii da	ii (lliÇi() iii' Ictie Fui I Si:RiO,	ii? iliCli) dc

!iI1.11lCl:tflueliti is iii	lOi111i ii de leite e soas c i " perlti\ 15

\li. 2' - Pi i(lera( ) ser heiichciaric s dc ijielaçiies de htiancia-
flieflh(i Cliii recursoS do Itincli Pio leite (IS P'' sIut(ires iii leite e
suas cii perai lv.t».

.3' - Sai receitas do luticli Pio- Leite:

1 - .i' clotaçoes consiu1.lclas liii i rairenii clii 1st,Rli 1	i ClC

dii is .ulicic lilais;

Ii - iis rccursi is provi. itei CS de i iperac()es de crcdit > ilutertio e
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III - os recursos pr )VefliCntCs de abatimento do J(;\ls devido)

tio Cli( tdo, no val( )r C( rresp ndente ao depósito efetuado em
l)ClielICI() (leste IUi'kIO por contribuintes enquadrados no regime
de (lLiC trata a Lei n" 13.437, de 3() de Janeiro (te 1999, observado

disposto no art. 22 (lesta lei;

IV - os recursos oriuli(l()s (te transferências de fundos e progra-

mas federais e estaduais;

V - os recursos resultantes das aplicações financeiras das dispo-
nibilidades tcnip()1-arias;

VI - OS recursos oriundos (lC outras fontes.

Parairafc > único - ( ) Fund transferirá :u Tesouro 1 sta(Iual
recurs )s P"' o pagamento de serviço e anu )rtizaça( de (IÍVI-

das contraídas pelo Istado em operações (te credito destina-
(Ias ao Fundo, na forma e nas condições regulamentadas pelo
Po(ler kxccutivo.

Art. 1" - ( ) Fundo Pró-I .cite, de natureza e individuação
contábeis, será rotativo, e seus recursos, Sem prejuízo do disposto
no parágrafo ) Único (l) art.3°, serão aplicad s:

1 - Sol) a forma (te íinanciaiilent() reembolsável;

II - excepcionalmente, sol) a firma de liberação (te recursos a
agricultores familiares produtores de leite e suas formas associativas
(levidaiilente legalizadas, no âmbito de po gramas especiais defi-
nidos pelo Grupo ( .( )( )rdcnad( )r.

- Os financiamentos a serem concedidos pelo Fundo
Pró- 1 .cite ( )l)c(lcccrà(, as seguintes Cc ndiçàes:

1 - o -alor do financiamento é limitado a:

a) 8( )"/,, (c i tenta 1->(>r  cento) (l) \ , , i]( cr total d s invcst melctc )s fi-
\os e .el)cJtixos;	 65



b) 7(r,i,(serenta p ir C(,111(» d Custeio	primcin 1 e d) segund an »;

(-) 3U'	(trinta pr ccnt(() d	capital circlai1i( (1<> i()nla(l()r, 11(1

1 de pci is

II - us tii);lilCiaflleIltOS I)iit (Is ii1\(StiIlleflt ) ÍIXUS e	eiiiiIixi

Icr.t ()	 > de le/ anus, incluída a c;irCflCta. (fUC SUFI

tU) ilLiXillI( 1, Chiei 1 anus;

III - (IS IinanCiafl)ehiu)s para custei(, agrícola c	capital de
das pessuas JLirklicas teri 1 1) I )i;1/.) I1iXih1U) tk CiilC() arUS,

Ii)clLii(la a (irc11ci;t. (IJC será dc, 1)1) l)iXifl1(1, (II (is anus;

IV - u reajuste niurleraril	;ir-se-i na turm,i dctinid,i

&k'r Nxcctti vc;

\ - is .ias de uru,,, uIscr\ ,idus i	lIIUIFc' dctiiudu' pela aut, 1

rilhilIe h1((i)et;1ria .XLh:I 1) ctt:lii	rural c ittiiiiida a CUIICI_SSa() (te

titx:t' (litcrcnch.I(lt' (uL hciictcícn pcLjlíci)us prlttturc'.

ii)(illiIa() SI )l)tC (1 sai(li) ijec&Icjr icajusta&lt, IIU)ilctariai))ciiie, C:q)i

t;ilitadas (luialue us peiÍudus de carcia e ,iil) Irhi,açu ), de\etkIi

ser pagas junto com as parcelas	principal;

VI — ( IS tihiaflCiaIiU'iltus SLt() cuti&cdidiis iicdiaiitc (5 t'aran
III' u(hii. (II) cre&Itiii rural liii do Iru i rai'na \ ciuri:il da \ri
culiuia Iahl)iliar -- ll( )i\\I	—, 11(1 (i5)) tIL	IiIlaIlci.iiihcilt() a
.Irc1iltoi(	lT1IlIitc5:

	

II — os pri iccdimentus e as penalidades a	aplicado., )I IS
ti	de triadimpletirentu e de Sui]egaçi fiscal Mera)) tIctnid is
em rci.rulamenr

:\rt. Ú" - ( ) litmlu Pr- leite teii cum, > jestura a Secreta

ria de Fstadu da \iriculiura, Pecu.tria e .\hasrecimcnru 1.

(011)1> agente tiii:tiiceiru,	Banco de 1)eseiivulvitueii;u dc

66	
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§ 1' — ( ) agente financeiro fará jus a uma comissão de 3'A a.a.
(três por cento ao ano), a título de remuneração pela prestação do
serviço, incluída na taxa de juros e incidente sobre o saldo (leve-
dor reajustado dos hnanciament >s.

2" — ( ) agente financeiro poderá celebrar convénios com outras

iflStlt(1JÇ()eS financeiras para a opctacionalriaçâo dos financiamentos e
das liberações, de recursos do fundo, desde (ILIC a remuneração do
1)IflC() convcniad() esteja incluída na estabelecida pelo § 1° (leste artigo.

§ 3" — A fiscaliaça > dos projetos financiados com recursos do
fundo será rcak'.ada pch) Instituto Nlinciro do. , Agropecuária — IMA.

Art. 7' — Compete á gestora do fundo:

1 — providenciar a inclusão, nu orçamento do fundo, antes da

sua aplicação, dos recursos previstos no art.3" (lesta lei;

11 — >ri.anizar o cronograma financeiro (le receita e despesa,
acompanhar a sua execução e a aplicação das (ltsp( )ml)ili(la(lcs tran-
sitórias do: caixa (1(1 fundo;

111 - rcsp> )nsal)Illzar-se pelo acompanhamento do crotu grama
físico dl> p0 grama ou projeto, podendo, para este fim, designar
órgão ou empresa pública a ela vinculada;

Art. '' — Compete u> agente financeiro do fundo:

1 — analisar os pkii( >s de financiamento en(Jua(lra(lus pelo Gru-
po C> >> )nlenad( )r;

11 — aplicar os recurs( Is dl> funIl>> obedecendo a>> disposto nos
arts. 4" e 5" (lesta lei;

III — decidir S( >breaaprovaçã > dos plcitt )S de financiamento e
contratar 1S operações aptovadis

IV — aplicar e renliul)erar as disponibilidades temporárias (le cai-

xa, conforme as definições da Secretaria de Estado da Fazenda;	67



V - ptnu ir a cobrança dos CrC(lit( S CiCcdi(()S, cii) todas as

iIlslancla,:iié na esfera judicial:

VI - emitir os rcl;.otorio oS de acompaooli.onientu	S reeurSo (''o

bocados a Sua (IIS'X)SiÇaU, ciicaiioinliando (-á OS O gestota (h) Itinticá.

\rt. ) - ( .nmpucm á ( roopo (	)rdciiador:

- uni rcprcscntaoitc da Sccrctarii dc 1 srado o da Agriculriori,

lcnoiriio e Ahastccimcnio . que scr seu Presidente;

II - uni representante da Secretaria dc I'.stado da 1 azcnda;

Iii - um representante Ia ccretaria dc kstado d(, Plancjameiito

e ( n rdeoiç;u Geral;

1 \' - um representante (1(0 Ranco de 1)ccnv bvmcoin o dc '\l mi

(;cr:oi ' - R1)\R; -

VI

\' - tini I'epicscIii;uitc d á Ioi'.t luto) \Ioiieioo dc \gliopccuaila— I\l,\

- uno rcprcscnionte da ( )rgatoiiaçioo das (;oxlierativas d

1.11(1(0 dc Minas (;erol - ( )(1'\IG

V11 - um rcprcscntIoite do l'edcraçio d.o Agricultura ti 1.siadu

dc Minas Gerais -  FAI M( ;.

\rl. III - ( ) demo ánor,oiI\o os tinancciroui doo Fundoo Pio> 1 .circ o)he

deccrão o ao lipo osu na 1 ei 1 'cdcral n -1.321, dc 1 dc marco dc MA,

C nas normas gerais c especificas do lolhuiLol de (000itas do Fstado.

Prígr:tí o único — ( ) agente financeiro) e a gcsto ora ohrigam-sc a

Iprescn ta r relai iorio os e pec o fico os na (o orma S )IicI tada pela Secreta -

tia de lIstado tia Fazendo.

Art. 11 - ( ) lcdcr I\c('(oIlV(l cx 1 iedota á) icg(oliolloeoolo) do)

(10) Pio- 1 .eitc.

Àrt. 12 - Isto lei cntra ciii vigor no data de sua puhlieaçaoo.

Art. 13 -- Revo 0kJUi1-SC'.L5 tiispá)slçocs uni contrario).
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CPI 1)0 PREÇO DO LEITE

Justificação: Busca-se, como pr(;ct() em c3uesia( ), uma forma

de financiar a pecuária de leite no Estado, cm condiçocs compa-

tíveis com a imp( rtincia do setor para a economia mineira e
mais favoráveis dtlC as do SiStCIfll fiI1IflCcir( ) privado. A ativida-

dc lciicira e ticscnv )Ividla em todas as rcLi()cs d( ) Estado, geran-
do Cmi)icL!,() e renda cm uasc todos os municípios mineiros.

Para muitos agricultores, é a única fonte de receita, necessaria ao

custeio da propriedade e ao Sustento da família, jí IUC os outros

produtos são sazonais e a sua comercialização e realizada com

periodicidade, às vezes, anual.

Evidenciam-se, dessa forma, os aspectos sociais da cadeia

agr ,alirnentar do leite, razão pela qual enlen(lcm( )S ser oportuna a
dcstinaçao de recursos cio FUN I)ESE para financiar o fundo que

ora Se ptctendc criar.
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Anexo 2 - Síntese dos depoimentos
prestados à Comissão

• 6/9/01:

1 )ircn ir "ecrctant) cl.i lcdcraçai.i cia .\griciiltura (li) l'.sta(lI) de
I\liiis Gerais - lAil( ; -, Roberto Simões, declarou suspeitar
de formação de cartel por parte das industrias e das grandes redes
de supermercados para baixar o preço pago pelo leite aos
po IcItitores e pediu apo 110 ola (;Pl para conseguir int( irniações que
na() S1() repassadas às entidades representativas dos produtores
pek s grandes compradores nacionais e internacionais. FIe defendeu
transparência na cadeia produtiva do leite e disse que 1) produtor
flao p( )de ser cl ultimo elo, com Os Is formados de cima para

baixo, urna vez que não tem a quem repassar os custos de produção,
cada vez mais elevados.

Sce1Ind( 1 Ritil R )1)crr() lkrn.irdes, Presidente '.LI ( )missa(

Nacional de Leite da Coiifcderaçà Nacional de Agricultura - CN\
-, o anuncio da instalaçac i da CPI &1 Prec ) (I() Leite pela Assembléia
1 £gislativa já )t•( )V( C 1(1 1 rc( 1 uçai ) dc s vali ireS ci ibrao los 1-)()r  akuns
cstal)eleCimclitl IS. 1 le criii( . c iu as margens de lucr() praticadas pelc )s
varejistas na venda do produto, que o'icilam entre 21W,, a 45 para o
leite e de 30( ',. a até 2()' nc CaSc de queijo s. Segundo o> depoente,
no final do peno 1(k) de tal)elamenno) (li) leite no varejo, em setembro
ele 1I)o)1, tal margem era de 10%,. ( ) representante da (N.\ defendeu
que O ( ;Overn() obrigue os varejistas a informar os preços de compra
e venda do leite, caso os p'ç is voltem a subir depois (II) término
dos trabalhos da CPI. Afirmou, ainda, que cinco grupos de
supermercados Cc )ntrolam 5()Y das vendas de produtos lácteos no
Brasil e que os supermercados vendem o leite tipo longa vida
praticamente sem custo, uma vez que alugam o espaço na li ja para as

	

indústrias, pagam os po ielutc >s a praz(> uc nem precisam de funcionáni IS	 71



par;i a rcj liç1t 1, lcIt a pelos pt q'irl( is uiidc l ircs. ''As indust T1:I S ria'

ICIlI coragciii de brigar c( mil o ,, SU1)C1I1lCrCa(l( ISpor fllc(I( 1 dc

rir ILlÇ( 1 '' , ii iscm III. IiUtThtRlcS tairrbiLm 11. 1 )tcSI( III contra o VI ilumc

dc II)1)rI:lçcs — citIfl(I() ele, 811	pri vcriIcfllcS ilu \lci'cusul, c

aiiiiiiciU (jLlI'() gvci'n() l)I'aSildIt'( 1,	)t si lilCitaçal) tia (N;\, vai CI1tI'dF

C4 M1 unia tcixa t rmiI c iiitra a \rgciullu. &luc c'tarla dcscuniprinili

aci >t'd( ) I/IIllhII///J)/// tlt'lUad() C()111 1) BILSIl.

rcprcsuntanlc da (,NA aprcscntou 'i ( 1 1 urna lista dc

Pl111 do SCtï}l' ptivadti flJt.L CSCal1)dflt') 11 CXCCSSI.I de Idliu

w, 	ILlCiflal. \s rui iiitlicaçcs san, cnrrc ittl'lS, .1 iiicliisan

&l	leite ILI I)IitR.I JU (;JF,LI1II,1 dc PrcC(lS \ílflhI1I)S — P(,P\l —:

Iiscalizaç'a	do	 }'cli'ial l) tlt iiuc lis i i tiliIt o S lacte(.,

Cliii pradtis p 1 st.idios c i11iifllcljli «Li.Im prniliiidns

c\dlusivanldlltc CFII itiaicria LtrlIïl:I lILCInlILI c a iilipI.iiil;Lç.in

lI1li'lia1 tIii lI'()i2I'dI))L I".a(,il na! de Ndclhoiria da Qualidade clii

i.cltc — P\QI— par. ampliar a cspnr cai dc prdui'. I.ictcij».

Pira Rncliign Sanr'Autia .Alvin, Prcsidcnc da (:<,missão

1 cCMICd dl. 1 ,cltc Lt l\F\l( k a \ cl ' ,cid,idc c l II) cUC II" prccu

c() leitecairam, ;Ip()s'a l))LI1IlCSILÇaoI IIS lt1'clt1l11cs I1t

.\ssc'ml)lcIa 1 .cgi'Iaii' a, ciciunustra citic a maricIii praticada

scLperttcrc;Lcl()s cri alta e p' dcrja 'cr rcvcriid,t t ara	ciincnI'

(Id proicliiç 'in priniÀria. (,iicstiuu;ltlu pclois cleptic;ichis,

dc1ciitc disse iic, na rcçill 1 c.la /nna da \lIta mineira, iilC

tcrn a 1 1 ccc1ti Icticira Cl)III() lisc cia C(UÍlOI1III, linuve

crescincI11i do dcsciuprcg , u iiLc se t'cllct RI cm :iss;ili IIS e

1	uperfl1ercicIlls. i,,clrlc	\l liii I'ds',LltniL 1.3111.. Mina.,

( ;('I1IiS 1111 )(111/. 30'' '' (l() Idite ht',isileii'ii 1.. (1.IU li I)LIIL)f 11111) 1 )rla(Ic)I

1 iiithciti cst tu i sia( ) — a N utril. cgunii' ii rcplcscntiililc

da 1 .\ 1 \I ( i. c'»c grupo .idc 1 uiriu ri Ccntcil)cfltc lifli l,iticiiiio

desativ:idt, apciis para oihicr n rcçlslrn lin Scrvlço di' lnspcçii
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( ) Ptcsi lcrit e (lii Federação dos Trabalhadores- da Agricultura
(1) 1 stado deMina ,., Gerais - 1 : 1 'l'\l \IG -, \'ils n Luiz da Silva,
parabenizou) a iniciativa (k se recorrer à Asscmhkia Pari criação

da CPI. 11c criticou a falta de uma política do ( ; crno Federal

para o Setor agropecuário> e ressaltou que a agricultura fiiiiliar

busca a sobrevivência na associação e organização tios produtores.

lii tambem criticou prefeituras, cm especial a de São Paulo, por

importarem leite, dcsprcslftIandn ) ) S po)dututcs i:cuu)nais.

• 12/9/01:

Pira À1 ísio Teixeira ( ; iiics, pcsquisad r do (;,entro  \1CIoLil!

de Pesquisa de Gado de Lei te  - (;N 1"(; 1-, da Empresa Brasileira

de Pesquisa Agropecuária - FMRR\Pr\ -, há indícios, sim, de

cartelização na comercializaçao do leite. A distorçao cio mercado,

o CXCCSSO de oferta causado pelo aumento da prOdução e uma

possível queda de COflSUflh() sa() Os principais fatores que fizeram

Coil) qc hOUVCSSC uma diminuiçaci cio preço cio leite comprado,

pelas indústrias, do pequem) e md o po duo r. Segundo (lados

aptescntadccs pelo pesquisador, 77Y do leite produzido 11(1 Pais

comprado por ClflCu cmprcsa: Ncsi k, Parmalat, 1 tamhé,

Paulista e Ellegê, fato que, por si só, já indica uma distorção das

relações de mercado. Ele informou cicie a llBRÀP;\ faz, uma

pesquisa trimestral, p° r meio dos orgaos dc estatística do governo,

sobre os números cio segmento agropecuario, mas qtu. OS

resultados ficam (lisp( níveis cerca de três meses após sua coleta.

NeSSe sentido, ahrinoii que entre os meses de janeiro e jtiiilio>

deste ano, houve, dc fato, um aumento (ia P duço de leite no

País. Fie citou a experkncia da 1 M UR A PA ciii programas

>ltados para o pequeno produtor dc leite, Como cc P0) leite,

desenvolvidodcsctivolvido em Juiz de Fora  e co uis iderado um modelo, já

tcndc sido premiado interiiacionalmentc.	 73



\Itin l()(lrlLuc N.Jctu, l)ircuu Téc i I I o 1 d Inst i I li ro \Itticii> t c

- 1 \I ;\	tnt trm uquecxItcn1 ti ualmcnic curca

dc 3I (1 pc(1U1fl.I	lIdUi rld	)t( lUt )F1	(lc kJtC rcIt r.(las c

t1S(1li?.IltS ici	()rt2tO, (LIjt )r()(luça( ) 11>1a1 thirit iiu ii It i'tI ass i a

marca dc LI) mil lirrs dc Leite, c luc ecrei dc (mins 3 Ii pcj1IcI1

produu )rcs Rui I)r( )CCSS( )S de rugiStro cm aludan)cnic \ lirmc nu

que a principal diticuldtdc cnc(ntrada pclus pc( 1 ucn() pr )(lutnrc

ni cmcrcuaIizaçt refere c às cxigèndas de juulidadc d mcrcad

e que, nesse aspcct . u fis lii.açu d	1 '1 A tem uni P'P 1

iiii 1)( rt,Llitc. tIL .iv;tlil )U .I1(IL e i ue• Ji IIouc Uni L'randea\.mçfl nu'

tilriiii s II1C)S,	)iLeuc ate l)eit	)UC() i ( i)u l M ) lira, nciilieuiva re-

(I lcU.1 Iitilustri., de lcuic L rá	 iii, 1

( ) l)cicgteli l dcruI	1ll)suI1eut( ,l, \tiuuisicri	ela \u.ruculiura cn

\Luui.us ( ,ctU5, \IitCl.l 1 li iciTi ".cL( 1, ,ittruii itt iJc 1 iTe';U 1 .ltht a partir

da dc)itiiçio de l)rIriiLLeles, Lulii.I VCZ tILIC 111() dNpc dc pcsstt.d

'CIhCR.iiti para ci ilirir 1<>(k)  (' Istachi. luitntmuu quen ti.il;ulhn dc

tiscaIitç.T	e leutt a l).tItlr elas elcttúnet.us ejuc 1) ilgai	- ' U	11111'

(it).1() teeleral. est;ttliial <)ti ntunieipal - reccltc e iit, tln	inut etc vIsI:I

.lflht.tiii, "1) iiicre,telu c't.0 estaVcl	1 h,111 . 1	tiriti III eUC lI \luuii'cteti,,.

por nicl ela cicleacia ie.unial, irihallia uluiihael ei mi n tM\ c

i	lttuuuucs eles	tleiuc.u;	u, Ir, ilcíjitidi is lealmctttc. '\ tisctIutc

sanirarj.0 c uni niecanisti u	lc dc tcs;i (I<> tiicrcadi ', a hruiii itt.

(;ll	\lviuti 1 )rits p , 1 )irei	1 (14, (eniiti l'cciii iii	ieí	1i Itistitiuni

ele l..ulIcInh()s ( :;dl	L,stcs, da 11l'\\IIG, iiitrnniu juc a

(letern)iliaça() Cli Ctifli(iSlC.li) eI ciiiii (1(1 prece du leite na

industria tem um grai ilc ,uitii 1 iIii:uhir. CpU e i 1_. I( I) ele e\u ' Tureni, Tici

lIstaib i, ITi(LusiIIIs quc iii ccss.iuti (te 50a I mullii de lititis de leite/

dia c ejete is eu't " ele um.0i lietu elitereic da intra. \crc'.centiiu

eeic a I .P\MI( i esu tr:thaihandii numa planttlia dc unia uiteleisiria

tiiedi;u de 3)) mil Liercis/dia. liri parte disse eSRRIU, iunuhim, a

e mp siç 'io ele cust' ide 5 "u (i pri dei">  tcrmcniaeli is, alguns euelji is
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• 19/9/01:

( ) Prcidcntc iLI UM \ l( ;, (i1 il i a  \iana Rxlrigucs, ilisse (IL1C
suspeita da f )rmaça() do: cartel na indústria leiteira, o (IUC estaria
aviltando os preços pagos aos produtores. J.lc sugeriu aos
(lelIlitaclI IS (JiIC as investigações S(>l)iC a C0i11IOSiÇà() dos preços
da cadeia do leite tenham Corno base (IS (h lIS ultini( )S anos. Ele
enviou a ()rnissào uma planilha elaborada pela 1 .M RRAPA (iie
aponta o custo rnc(Iio) da produçà de leite cm Minas de RS 0,36
por litro; além de urna lista com reilui s it o (IUC scriarn pactuados
cni re urna ride do: supernicreado s e as empresas f )rncce(l( Iras, o

, segundo cie, c;ulcrcriza abuso> (lu poder econornico. Informou
que atualmente, em plena entressafra, o IrCÇ() ao o produtor vem
caindo, chegando 1 RS 0,26 por litr o.

Amauri Artimo IS ili Mal ia, Pr(wwtor de J ii5tiÇl (II) Procon
1 stadual (Área de \lirnent )s), rcco ornendo ou ao )5 deputa(I)s itie "a
CII tome muito cuidado ao traçar sua estratégia, prtncipalrnentc
na requisiçã() de d )eurnentos anteri ores à sua instalaçào". ( ) alerta,
segundo ele, visa evitar cue, por erros técnicos no arnl)it() iuiidico,
os resultado )5 finais da ( a )illiSSao) íi 1 ueni prejudicados, com as
IÇ0)C5 pr O II( ostas setido o c1 0c5u( )nada\ no) tribunal (h.-Justiça.

( ) l)elegado-Chcfc da 1)clegacia de ( )rdcrn Economica - l)( )l
-. •\rivaldo o Sudan, informo )u ciie o orgào ouc dirige tem a ttinçao
de policia judiciária, com atuaçào na investigação de crimes
contra a ordem econômica, e pouco pode fazer preventivamente
com relaçao à cartclizaçào da indústria do leite. Para ele, nesse
caso, a competência seria da Secretaria de Direito ,, 1 coiioniicos
do Ministério da Justiça, da Secretaria de lsi,odo da lo,cnda e do
( oiiselho Administrativo de I)cfcsa lcoiumica -

• 26/9/01

da Associaçà Mineira dos Supermercados— \M IS
—, Antônio (	Narnetala, afirmo u o.uc s supermercado os flào o	 75



Irrn.ui1 cartel de preç	a &.I )i)1CrCIJII/IÇ:ILI tio leite e de Seus

dcriad OS e (iio. tIl1'Ii)eIfl	1( S& leUflitil CDIii lo orneccc lo otes pira

rleci.ir preç o i s , c j ue, eutidt ele,	ui deti Wis pir cada

cstallclecInleIllo O, tIC ato titio, Co 0111 SLIa Ct 011 Velileliola co)nletcial e O

de Seu	iii i ) IU (> 1) )TlSIIIIIItI) or ''( )' supermcread s n.`1<) SIi o vilat

tia eCtiIlflillid e liitiiii oi preços C))11il O eIltIV Us a o ) CoflstJli)idtor'',

disse. Afirmou, ainda, deSCI nhecer ' que sejam as alegadas verbas

para publicidade e co tjtie sai t chaiiouias "vechi de enxoval''.

"\ eil)d tIL !ieielithitie'', "'L1ll tIL	 "CUStO) (le distriliuicao o'',

ou pree m.iem /er ' o'' o ourra' expreoe ' ei onider.itla»

l;ites liu nielo O superiliere idisi,I, 1 topou '' 1 eiiiR ide ilao

ole Lluoestooes co oalelcl,Ii' ' \crctci1tuu iiie. tio i titulo (1() Plinto Real,

vario os produto os eram iciipoorradus, inclusive o leite, p:ir:l iokrecer

precos i'1ltiS Co oIiiiCtitIVoOS 1() ço,nsi,iiiiidcot.

Quanhi (;o)ti)cs dC (:istioo, (;eILI1iL' de (oontabilitlade do

(:a1o'f otir, atirinoU tti( ' eiTiitcSa nato cuilra (Lis industrias Pr

nielho or lo>cali,.;oç:iu im uxpo oslçato dos pro odoon os nas 10T)olo)liS e

que a alielaçaco do os preço os doi leite nas ultimas SeIiLiflilS deveu se a

uni.i surte de pro oflu ece' feita, pela rede ( .jrreto ir eito tunçao O tu

;t.flIVerS.iiio 1 tLL ciliprusa.

ino'oiia expli,oçio boi dada por Ruhern ( arlus lvongeli'a;o,

;Crolito de ( o oriipras do, (;hanlpiun. S lL i)ei'lTlCit. t (l( ° lt0

a rele (arrebuur. lle alitiii,oi ainda o,tie já "oouviii fil;ti'' so)lro

"verba de enxoval , o1uu seria um valoor cobrado o (](>S toorciecedo orus

O ttill tSt,ii)O,l('ClliltIlto) I101VO) e ii'iaoiiiiatloo, ii1iS	uut tal pratica

uao e\iie cio' cedes ( loompu ti u ( orreto olor.

Jose \latiueI fttri,ois:i ia Silva, l)iretur ( ooiiierui;ol da', redes l.P\

e \l:irt Flus;Jair .\im ores, (ereIlie( ;eral do l iro 1 lipermcrc.td o,

Ideli l'acitieo o, do \\ ai \lart Stopermercatloos; e Jutiemar R otingues

de (:lsIto, Diretor do 1 liper \'ia Lrasil, afrniatam cine o ' preço

tnal de um prooduru e tierernitiiadoi pela eooneiorrecicc,o e pelo

76	deinaiitla do co onsiiniitloir e 1 ;lml)cnl que os supeiiiiercado os,



atualmente, não trabalham com praticamente nenhum produto
importado, iiiria Vez ctiC a C(>IIjlifltiii'a eCOflOiTIiCa tornou as
i111)( )rtacT)es inviáveis para o comé rcio,rcio, já IUC o preço final ao
consunidor tiCi iTtUit() alto.

.2/10/01

Segundo o Presidente da Associação Mineira cie Industrias dc
Panificação - AM 1 P -. Jose Batista de Oliveira, a maioria das

padarias trabalha com margem de lucro entre 20"1, e 30'á nos
produtos lácteos, e valores mais elevados são casos isolados.
Para ele, as diferenças nos valores praticados S() benéficas para
O C )nsumidor e devem-se aos Custos fixos dc cada empresa.

Rc'.p( )n(lell(lc i a indagaçõe s, ( ] os deputados, OS proprictários
de padarias, ( arla \l alag cli, cia Padaria Aroma & I)clicatclv;

Moisés Viana, cia Padaria Pão tia 1 lora; Cristiano 1)uartc (IC

Moura, cia Padaria Morini; e Luís Carlos Xkt- (;arneiro, da
Padaria \langaheiras Alimentícia, afirmaram que flao icm poder

de negociação com as industrias e que, às vezes, cncOflt ram leite
longa vida sendo vendido para o consumidor nos supermercados

por preços inferiores aos que pagam às indústrias. Dependendo

cia quantidade adquirida e da fornia de pagamento, em media,
as padarias adquirem os leites d1\ marcas Itambé e ( ;otochcs
entre RS 0,85 e R$ 0,91, a caixa de um litro. Já o leite Parmalai
de acc )rdo com os empresários, chega às padarias por um preço
um p< ,tico maior, cerca de RS

3/10/01 (Reunião extraordinária):

( )s (Icputa(lc sque integram ll >c Parlamentar Brasileiro da
L'niáo de Parlamentares do Mercosul - UP\l - discorreram sobre
os preços al)tiSiv( )5 (]o) leite praticados por estabelecimentos
varcjistas e	baixo valor pago ao produtor rural peio litro do

	

produto em todo o Pais.. \ Dcpiciada llHc Rrandao fez nova	77



denincia clivOlveildI u \IIII1ICÍpIM de Sã(> Paulo, eitie estaria

inlporlailil) luire em j)() da \rgeilttll:t pala Uso em programas

s ociais, lCSLV dC lia' Cl' lei ftolcr;il C1Ic )IO ill)C a tiiiottiçii i dc leitu

para essa iinalidade.

"N.lao ILI ')r elI.Içio) dc leite iii) 1 '.Stl(l() (Ii) \flLI'/OILIS (pie jtititi(1tie

t iniplatii;oca j dc uma (.)l n 1 '.stadi >, nias esian is ctiipctili,tdi

em agir ciii ekfcsa tliis proeliiii ireS e eonsuiiiiili ires', alirmou c

2- Vice-Prcidetiie d(, Rluei , l)cpelta(lo ilteueiaS l'criundcs, d

,\nl;Llo ilti". .\lefl) de tecer Cc in'ieleraçou si ihrc os clevadi i preços

do leite e a desconliatiça ele carteli',açii 1. Nfiquéias Fernandes e o)

2'-lcsuuruin do Rlco, l)cputadii Maurício Picarcili. d \tati

Grosso elo Sul, retorçar:ini a necessidade ele interri gaÇ-.lo aos

gr;itides industriais e cio anscii dos pr lw'ores eiu leite' ciii sei' a

iivaçao I'eeellat'i/.RiI.

\ natot'ia tios ll'ieliltiii'cs eli	Esta(h) ele Situa (:rill'ii1a c de

Pc elc 1 v., produtores e lá ;ll)lisU ttniliciïi e 1i'uictdi 1 loa algum

culpo cc 10o seriol '.oi;ttini ode slinas, ititoiriiiou o \'icc-Prcsideiitc

ela 1 P\1, 1 )cput.idlc .\lilto ii Saudei', ele Santa ( atarinil. Segundi o

ele, seu IstRIu) iamlccoii tem ilistaiLili lia \sscmhlcia 1 .cw'.lattva

titna (_l'l do Preço tIo 1 cite, a qual estaria dtspooiiivel lLLI'íL troCa dIU

cxper'iiCtI' e int' riiiaçTcs dc ;lssunu is rclaei >fl.RloS com c kite.

\ L_IP\I csrará reunida CoIli ntembi'us di, ,\Icrciosul ciii

slivaia, iii Argentina, e Isso), P° lodos, os pat'ticip.Liites ela

rcuniao, representa a iiporiuiiidade de levar tiltcruaci ' nialiiienie

us pl'uI)lcIlias geraeh s pelas gIaUdCS industrias quanto a venda e

inlp ri:iai 1 do ]cite.

( )s eIe'poit;leIS que c(>nipuscraiii a nc-.t dois ir.LlLtlhc)s

manifestaram-se sobre os abusos rehtCti )tilel(iS c, mi (15 pre' dt

leite e sobre a impoi't.tc'Lo iiiticvida de' licteos, CICIe' san pii RIU/idois

ciii grande escala no Brasil. Citarani, ainda, outras irregularidades,
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embalagens li nga vida. "( ) custo da embalagem chega RS t
mais caro do que O preço ) (Ii) leite pago ao produtor'', afirmou o
Deputado Cristiano (;anédo. Decidiu-se que análises mais
(1Ctal11i(hi5 ser	feiras pcl s representantes cia (P1 cm Minas e
pelos deputados do Bloco cm Outros F.stados, para que se leve à
Argentina reflexões e entendimentos mais consistentes.

• 9/10/01:

( ) Gerente-Geral de Marketing ''( 1 .acteos", da 'Itra
Pak, Luís Guilheriiic Campos de ( )liveira, traçou um histórico

das atividades da empresa no Brasil e tio niun(l() e Comentou as
causas da atual crise do setor leiteiro. "Não ha uma política de
exportação de excedentes. V preciso que o Brasil seja inserido no
mercacli internacional'', defendeu Segundo ele, a Tetra Pak, que
atua na produção de embalagens e sistemas de processo, envase e
distribuição para alimentos lk1uklos, viSCOSOS e sólidos, está no
Brasil há 43 anos e gera 90() empregos diretos em (luas unidades
industriais. ''Nossa capacidade de po )dIuÇã() i)( País é de 10,4
l)ill)0e5 de embalagens por ano", lnt( )rmou. liii sua piniao, a
empresa que representa não interfere nos preços recebidos Pelos
pro(Iut( )ieS dc leite, já que So fornecedores da indústria e atuam
posteri rmcntc u heneficiamcnt d leite.

Para Almir J sé Meireles, Presidente da Associação Brasileira de
Leite 1 unga Vida - AB\'l -, a atividade leiteira no Brasil vem
sendo historicamente tratada com injustificável desleixo. 1 1C fez
um relato da crise no setor desde 1945, com o tabelamento do
preço do leite de C( )nsunlo, e afirm u que a crise atual nada mais
é do que a repetição, em escala nacional, de outras (lliC já ocorreram

r excesso da oferta de leite, p< )is, ciii sua opinião, OS problenias
do seti )r sà() estruturais e não apenas conjunturais. 1 n& )r( u, ainda,
que, seiuiido dia(i( )S cio 1 U( 1 , a produção de leite recebida pcl

	cstal)ciccimcnt is s ib inspeçào federal, estadual ()u municipal	79



crcsccu 12,6	ii primcir( ) scnicsilc de 21101, cm c lliparaçn 1 C(iifl

() mcsmu	rnd dc 2)))))). Siucntc cm jtinh dc 2(11)1,

Clcsciiiicnt(1 63 dc 21,.4' , iiand 1 a indilSilia (lu liii ICII1I()S rcccl)cu,

diariamente, 0,8 niilliuc', litros dc Icilu a iiui uc flu lcsmu m' du

ano>;LIltcrIur. —0 mi cssa urdcni dc s.ran(tcl.:o, .1 sltuaÇ:lf o de crisc I1n

será stlporuia por cs6 iço Is cxcki'i us d Sc11 II tacicu', (1l)illI III. (

o(i1tC t.ititiiciii itiriiio Iii o.1iC na
-
w acredita Ciii (,irt ciiz,ica' o

indú-stria, puis u segnictilto e turniidoo pur tiiiiitarcs ole aiurcs, ()

1 lO ortia cxl rcm;imcfl tu C( )iii i)Ct l Iv). 1 iiii, acredita i C p( 'dc 1 Livuf

(listo)rç(ocs til niercado pula e) itcciilraçiu (Li rcdc varc)Ista, ia &juc

I° )(1c1 Oloos SUj)Cliiicl(10i0}S (' i(LIIl\() tC) SCIl fluiiLitlii) O o. d)IC, píw

rcpicscnrarcm nuiiit( o das vciidas dc pr )dLito)S hici i os ioii 1.0111

Ifl1t( iito.lc , o;	rcço 1 a unoiu'tria dc Liiiciiiius' .itirlll(JU.

\t ali( l.aiiios \'ilcla, Ilcsjo_lclllc (h) 1Iis1il(iflO o.Ic Ics))s c ?lIc(lRlas

- IPIi\1 -, discurreu obre a tiupo rtunci.t iu leite comi<) rr louro

preo.h )munalltc tia custa hisica. Segundo ele, n lis) 1 Lu	cs(á

dcscnvulvciid o, cStc :iii), irabaila csj)eCiIcu suliru proLilito	pré-

nwdId()S no, l'\tadoo. \iicht nto ormohu J(O p.1rL11i1ct1ttrc	liie I(')

1 )1) (lUtOS tOIiIit \Cilti(1(lOS hii) \Iitis ( kniã, cunslat.ttio.io o-'.c, clii

,lIi.ioiis o.Idcs, it	)iitrriiididc n:i lilco.itcl:ts. ( ) Prcsiolcnic 10 itl'.lItU101

Sc co Impro oIilctcU 11 iciliu ter	( .1 °l o.iri).i Copia o.l.t	)Coj1Il.;i	ojl)e

111(1111	iciic), ''\itii, t)o, Rrasil, (lIiC() ctitpICSaS t(Si) )ii(iclii pulo

sco,r de supurmercaol o no P.ti " , untoorino ou, .icresuo. utuando ouc

litilitero 1	seitielhatite aoo crtticado ciii p;II.c' curo bpcus.

• 16/10/01

J o 'L Icicir.o (,iiiio '	tiilioo, l t iu,tdcnre da (	ojui';ltl\.i ( .cnir.ii

dos 1 1 t duu 01(5 Riii:its - (..(l > I( -, pr(bprl(Iutui da iiiarca lfluiiibu,

afirmo ou jue o e ntpre'.:o ptoeci	118	dc li1rs oic leite ror
oh,), so_tido 1 a iciCe j il Ititio II	iioI1iStiIt ohc Ltiictiiiu	oh, I:iis.S.eitiioh

elo., iios ultimos tU anos, tio ;uvc LIIi1i uiilkl;lliçot 11() 1ici'111 o.lui produção

80	tio scgmciuu o, (1 o.uc gcrr 111 graitolus dcsvaniuigciis, o obrigando) o



produtor a modernizar suas ativt(li(ies para competir no mercado
extcril( ).JOsc ikrcira disse jUC () leite longa vida responde por apenas
6 da produção) da indústria. Ele afirmou que a empresa paga íI()

pr(ldut( Ir. pelo litro de leite, aproximadamente R$ 0,35 e que o
valor trie(ii() de venda para os supermercados é de R$ 0,86,
(lcpefldeti(l() (l) volume das compras

Prcsidcnic da empresa Vigor, ( Alberto Mansur, disse
que a industria tem uma baixa participação fl() mercad mineiro
de pr Idutos Lieieos, mas compni 5u%o dc sua matéria-prima em
Minas ( ;erais. 1 le afirilulu ((IC () )tcÇ() pago pelo) litr() de leite
é de RS 0,23, em media.

Pedro Simão Filho, (;crente de /\SSUntoS Políticos da Nestlé,
afirmou I UC a participaçu) (Ia empresa na pr )duça() de leite l( nga
vida e baixa e I U C a companhia trabalha corri mais de 1.200

)(lui( IS. Segundo ele, 50% do leite c captado cm Minas e a

quantidade de leite comprado este Iii() cresceu 15° o se comparada
a)) anIl liss(l ). Pedro Simão salienu )Li jueaempresa anuncia 3()
dias antes o preço pago 1 a iodos ()S pi-odtiiores, "() que é uma
oportunidade de produt )t saber se preço lhe interessa ou nau''.
1.le disse CIuC os baixos preços pagos aos produtores (levem-se à
diminuição do Consumo decorrente da crise energética e afirmou,
ain(a, que o) preço ) cresceu 13%, tu 15 último 15 meses. -V .m media,
pagamos entre RS 0,28 e RS 0,36 por litro ao produtor e R$ 0,26
pela embalagem'', inf )r nu )u. Pe( IrI 1 Simão lilI 1)) i n f r m u, ainda,
cluc () preço de compra do leite varia deac ( )( li) com () \'( Ilurne e a

gordura produzida, entre outros aspectos. ( ) fechamento de fábricas
na regia)) de M lutes Choros foi j(istitica(l() pela complexidade (II)

mercado, ausência de modernidade empresarial, falta de apoio do
governo estadual e grande concorrência.

) Gerente Nacional de Política leiteira da I)anone, Fernandi

	

liiedcriehs, disse que a ellipresa adoluire 5() rui litrI 15 de leite por	81



dia e 1rximadameiiie 50 , ' ' .	 captul	em Mijs e 1L1e preÇil

da (..ml)alagenl varia ciii te R$ 0,23 e RS 0,24.

.\l>'irr P.uhecu. Pic1dcniL da GmqNcrativa (cnhiII Mineira Ltda.

itiiiiiiiu 1411e a Ui)ilirest S() Iial)allit Curti ICIIU lufli.!»

'ida, Scildn ifl(l() ele i I<.II. ri(I( 1 cm \Iinas Gerais, e ui.- u prucu da

ciihiIaicni c respi nis;vel p ir 2'	dii custo industrial.

Dircii ir da Parmalai, IurLt_ Pareiiie, ci-iticuil a falta dc política

gi vefll:Iillcni.il cm i,.l:ivai, lo 'ci',t lciieir, e ahrnic i<i	djxi1:iS

(li ( O iVlIiii &lii jiii&ltii<i e Íiiti ii,, lT5it(h). (,?I_iCSii( iiiic_li, itlii ihttc )i

<la CPI, l)cpuiad 1 1111/ I'ernandii Fari;L sol)rc 1) fiiiur<i h_<lciriietit
iLi indúsi ria cm itami fite, ele jusdtei ti o fato pela ci mplexidadc

do mcrca< li i, fl1SCflCII (li 1111)1 lernida< lu eiiiiia ria , falta deapoio

tlii i, ' vcrii ' , estadii.il e i mIe ci r nc,'i rciieia. Segund 1 ele, um m<di.i,
o pt•cçii mcdio	prokiii ir 1 dc RS 0,34, Seililci O itelil Veiidkli

cr RS 0,84, em media, a s ccpermcrc:idi is.

A seguir, por sua rcicv3ncia, Ir;uiiscre\ emoS a in&p.iiriÇati pr cedida

pclii Depuiado Au mio Antlrade aos rcpresclu:lilics Li induStria
clii ira a rc-.pciro da ti rmac:ii ' LIL cart	lo i a

1)clnitad o Antônio /n(lra(lc - Icini is <ima relação. S< <li
litilile. 1,1 lariiaLi e da '\estle. lia uma suou de produtos (i,'

cilIl;iiil 111551 eoi)lpi isçao. 1)1-tIniu,	(pilinali \llna, PICSI(leiIiC
da l.\l.\l. ,	ui it,.a,', 1 li. ii 11i i) (117, l)aiii iii,) eoiieeilirarirnS

Si)nlcíitc cio l,ina vitl.i, pontcu. <li:i contrario, a Nusik. <tina

iiíaiorcs eoinpradc nas, ficaria fora das investlgaçes. Sei iiue o
sutulior ii<o pauicip,ii, mas vou lhe perguntar se já participou de

alguma ruiiuii3o ei 'iii outras empresas para 1 raiar de preço ,, dc

compra de leite.

Sr. Jose Pereira Campos Filho - A (( lR nunca paiticipi
dessas Icitiltoes, cnihuura iciili;t 51(1)) convidada por alguns colegas

82	li,, passail,,. Nunca participam is.



Deputado Antônio Andrade — la fazer essa pergunta, mas o
senhor já a respondeu. ( ) senhor já foi convidado para participar
de alguma reunià para tratar do preço da ci mipra de leite?

Sr. José Pereira Campos Filho - Nào.

Deputado Antônio Andrade - ( ) senhor acabou de falar que
ji fo i. ( ) senti ' ir ci intirmi iu isso antes uc eu fizesse a pergunta,
mas, agora, afirma que iiai i foi. Eu sei que o senhor nunca
participou. Tenho informações (te (ILC nà(), mas acabou de afirmar
que f ii ei invidad i. .\ Int( )rmaç LO IjUU iciffio C (I IJ C ia foi convidado.

Sr. José Pereira Campos Filho - Posso esclarecer, Deputado.
'lralsillii i, na arca de leite, Como Presidente da Itamhé, há 34 anos. Já
participei de centenas de reuniões para tratar de preço de leite na
SLI lN\B, no Ci P, inclusive já fiz greve para aumentar preço de leite.

Deputado Antônio Andrade - \Ias nunca t«( )i convidado.

Sr. José Pereira Campos Filho - Fui convidado e participei,
mas nunca participei de ietiniao) para aumento de prego de leite.

Deputado Antônio Andrade - Fui empreiteiro, já fui convidado
muitas vezes para acertar preço, mas, nunca pari ieipei dessas reuniões.
\Ias já fui convidado. ( ) senhor acabou de afirmar que já foi
convidado por outras empresas, apesar de nunca ter participado.
Sua contribuição é importante para nos. Estamos investigando
justamente a carrelização na compra de leite. Sua infi )rmaçào é
importante para nos. As iflõ)rrnaçôcs que tenho é 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
reuni,-v), em quakuer lucar, pira discutir preçi de compra de leite.

Sr. José Pereira Campos Filho - Para discutir compra dc leite
de produtor,

Deputado Antônio Andrade - Fi oram li(l( , no principio o, os
polRs de uma (P1, iiào o é, Si. Presidente?	 83



lergut1ti ' LII SI. Jii.iit _\13P )Ca lilito, da (:tchs, SI j.L tot
corividadi ou já paittfltt de alguma leulitai) para discutir preço
de leite. ( ) senh r tem Ci ,nhccimenic de que sua empresa t ii

ci nVidad.v

Sr. joão N'laroca Russo - NA tenho collIIeclIïicIlto dissi,

dciii ri	Li nutiha etlipres:i. I.sistcm ',eli ires dc o>nipra de leite,
mas miii sei em iitie uive) essas relaçoes se	Particularmente,

nunca t(ii (1 rfl\tdid( 1, flCfll ))íittICieI de reuni es de prec> de

leite COi1 ))tUdUIi nes.

Deputado AntôlHo Andrade - Pergunto io Si. (ark is \lbcrt(
M,ttisur, iLi \ti ir, e ja í,,i ii invtdaili ou participou de algIiLl),I

reunião pata discui ir compra de preto dc leite.

Sr. Carlos Alberto Matisur -	et se ininh:i empresa Iii
(q1 nao. lkssoilncnie, nunca fui COiivididi 1, Ii;Li i e nieri

sei ir. s ni Presidente da empresa, r riinro, nunca participei iii..

(11>1.1 reunia ' pari ti irmação de, preço,,

Deputado Antônio Andrade - ( ) senhor sabe se sua empresa

a pirticipi 'ii

Sr. Carlos Alberto MalIstir - Não sei. Ptccis( ci itisuli;ir meti

L pIrLimi iii ide c , iinpra dc k ic. dc ju litica leiteira, pira '..iher diss

l)eptitrdo Antônu) Aiidrale - Peri.utin i ao Si. Ikilti i ii1ti i liliti
ii.t \e ' ili 'e ia 1>11 e ' 'ti idi,l . c a pirticipoti Ri se sabe se huuec

.iktima reunião pata tratar de preço de compra de leite.

Sr. Pedro Sino Filho - km nài da minha área, niis nunca

fui ccnl\ id.ido nem participei de nctiliuni.i reUIli;ii 1. Liiiiliem 11;i,1

teiihi intorinaça() se a empresa ti ii ou tão ciinvuhida.

Deputado Antônio Andrade - ( ' ran.i ijili o ci )t)\ id.idii

inl irmasseni dc suas elilpiestis SC tnt algiiiti ci mhecinienn , se

podem nos lnbrmar, por escrito, se já foram con\i(Lidi is ou



participaram de reuniões para tratar de preço dc leite. Vam s fazer-
esse requerimento, que deverá ser encaminhado a t( )das as empresas.

(ucro ta,ei a ncsia	à Daiune.

Sr. Fernando Friedcrichs - (:omo Gerente de Captação de
1 .citc, não o flU) Presidente da empresa, trato do assunto leite todos
oS dias- Ja participei de varioS encontros em que são tratados
assunto is relacionado )S Com () leite, não exclusivamente ( preço.
Podemos discutir sobre política leiteira, sobre dCScnvolvimcnt()
da cadeia naquele ano, não So) com empresas, mas também com
professores de universidades. Acontecem encontros para se discutir
O assunto leite, Oao) especificamente o preço de leite."

• 23/10/01

( ) Presidenie da ( )ri.,anizaçà 0 (Ias (o())erativas (o) Estado de
Minas Gerais - OCI\l(; -, Ronaiclo Scucato, afirmou que as
grandes redes de supermercados forçam descontos expressivos,
o que leva à queda do preço que a industria paga ao produtor.

um absurdo; o leite está valend() menos queaágua e a
embalagem omle e acoplado o''. saliento ni. Segundo o depoente,
apenas li do lucro do setor leiteiro retomam ao produtor, o
que gera grande êxodo rural. Informou, ainda, que a ( )( :F:MG

o ssiii 100 cooperativas leiteiras, que conlani, cm media, com 110
mil osso )ciad( os, sendo neeessario) "abrir a cabeça'' (l( )S direu nes de
C( 00 operati vas para t ral)al h a rem CIO CO )nj Cinto, visando ao)
fortalecimento das instituições eao reto orno econonhico para o
produtor. "Precisamos educar o produtor para fortalecer o sistema
coo operativista, ter voz ativa e estabelecer preço olo leite", afiritiou.

Ronaldo Scucato declarou que a maioria das cooperativas de
produtores de leite está em péssima situação financeira, pois essas
organizações insistem em continuar pequenas e não querem t ormar
uma grande central para aumentar sua co ompetitivkl.oie.	
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\ibcru .\dhcniir (lo \'.ilic j uni. r, Prc'idcntc d( Sindicai tia

Iiitlttsiiia ilc 1 incliiis c Ir,niuns l)crivad.s ilu isiac1oi (Ii Minas

Gerais - SlI_[\I( . -, aiirmuu que aliun' sclurcs tia cauda

f( duriva rcni uni lucri cic.td , cm dci rlmcn	dc ni t r is.

( ) cntcndinicnt cntrc cics é o caminho mais curto paraillic

ticuicis ' uIii	ivaili, coniiIct'u. liii	ua	pn<, a álti.11 cFI'c

SCIUt iciltIlo. C1tdc( dc suiuçucs jtic tk1icndcni dc vi utiade p ilitica,

alum dc ' r ncccslrla a llt uLrlc1 clu' julc Culilpi 'cm a c.oticia

ItiL11I't e um itali;tlh,, dc cc,uvcrcncJa dc ti dc)S us SCtmcrltuS.

1 :tta dc, is )ciutci1s c iicdias indústrias sa 1 dus. .ruaniY.adas e

(o)lllpctcni comi is indústria cItndcitnas. Litit P nicil) 'cr lcg.tll/ttlas

u tir icoiui/ida a carga iiihuuíria iiictticnic sbii	rtdat i.

ndústri.i' c'tu' 'cnd ' iunali'auIis na	j uicti	li. i(.\i'	"e

Ii ii'tiaiii i iI1\iI'ds ciii \liiias ( ;c aI.ca situaça) iliui tur rcvcrtida,

as C11l l ilcs.1s irin se instalar cm uutrus 1stid s", afirmou.

InrIat.ath sulrc a t l u c tl a ria iiii i . 'rraca' ' til) Icltc ciii )(

atimeilu(i da impurtaçau ti,) suru, (u Presidente ti sillM(;

trniccu tluc u sindicarcu do industria tcni cumhatid, a trnulc na

j)iu(IuiÇl() dl) lcitc i. a tio c)rtac;t,, do Sutu podc cstar sciid,

utilizada lissa prática ilicita. ilcaiii mui tuc	L\N \R\,

Iaixriit,,rio, do \linisiéiic, da Agricultura, Iiit.iiiiicni 1.1 tcr

cncoritr;itIu fraude tia pruduça(. (1(1 leite. t)cclar ui, ainda, j iic os

s uperncrcad)s csnc, .Ipr cu. d lt,Ofltlu a lus 'rg.inh/.ic.' dc uuitruS

sct,rcs tIl leite 1)111 dttctcm nuri1lIs de e. itimpra &iu iloatcri.I.

• 30/10/01

) S.crctáric tic lsttticc cli la/cilila, li ,sc \ugustu Iiupi:i Rcis,

itirnouu jtic a ijilestal> irll)utarl;t incideiitc sulore ii Selur dc

liticiriius jiriVLIcgI) cc l. " t.Iil -prt1L1tr c cjLic ti pIcuuluutt)r milidir.,

paga 2" ., d  I( .\IS intcrcstad ti ai e 71'	pi raacuntcrcitII/.açiu

ciio Mina ' .	Ilt, sc tu id is us 1 st.idc is respeitasseni essa rcgra,

us p.dtuums dc cada unidade tia Icdcraç;u rciiaiii vatltagc111

86	tu impetiuiva tons respectivo is mcrcitd is h C;IIS. Trupia Reis cxplicuu



(pie 1S industrias cli. laticínios (li) (;cntro-Siii e Sul do País tc:m
competitividade favorecida nos mercados locais; já as indústrias
do Norte, No irdeste e Centro-Oeste adotam o JCf\IS local e
interestadual de 7. Para o Secretário, outra situação existente em
\linas e a prOdUÇá de leite maior que a demanda interna.
Informou  lLiC o Decreto n° 41 .984, que cia possil)ilicladic ao
produtor de leite de aproveitar créditos de i(;Ms das etapas
anteriores do proccsso, está sendo reformulado, por provocar
Pr( itestos IR IS segmentos não beneficiados. ( ) Secretário declari )U
que o setor de laticínios re sponde por apenas RS 15 iiiilhôes da
arrecadação m cio F'.stach), apesar de sua imp mrt alicia na CC0fl( )niia
do tstado - o que, acrescentou, comprovaria a existència de
sonegação. Nie disse IUC a grande malha rodoviária de Minas (;cr:cis
dificulta a hscaiizaçao, mas iiie o Governo, para amenizar o
problema, está colocando computadores e antenas de satélite nos
carros de hscalizaçao. Ressaltou que a Secretaria tem exercido
fiscalização dirigida nas grandes redes de supermercados para
estornar o crédito cio 1CM 5 indevido e comentou proposta do

)governo de dluc o queijo-de-minas seja incluído na cesta básica,
com aik1 u )ta reduzida para o. Sobre a guerra fiscal entre os
1.stados e a evasão das industrias de laticínios dc Minas Gerais
para outras unidades da lecleraçáo, Trúpia Reis justificou o
pr il)lCliia explicando que alguns buiriam as regras e Minas,mas, para
reverter o quadro negativo, tem cobrado a diferença na entrada
cio produto no mercado local. "A guerra fiscal esta no tim; dessa
forma, nai i será mais vantajoso para as indústrias instalarem-se

ira cio VIstado de origem''.

Secretário Adjunto da 1 nclúst ria e (:oiiirio, Marcos 1 .a-
niodinier Rieall)o, declarou-se contrário à guerra fiscal entre os
Fst mcli s e disse cicie concorda  C( mm a política tributária prc pc 151 a
pela Secretaria da Fazenda. Afirmou,  tamhcm, cicie a Secretaria da
Indústria e Comércio busca atender às reivinclicaçfes cli is
empresários, citando, como exemplo, a mudança da data de fruiç i	87



I)LíUtI(i() tisctI da It.iiidc, t)	jLlU t,icilii,i a	ii cn'ia	Ia

(Ii) j)tcSt 11() 1 Si aI .

• 6/11/2001

)s sri cruicreadi >5 cti >ciam C( m irRltI\i rias para adquirirem

.i chani.tdas h( )m 	- "vcrl:t de cfl\ ' vai", luvas". "\ urba
de IflI\ crs.ïrii '' c utr.is cxprcscs ciisidcradas larg>ic Iii)
iiiciu Sri ermenadista, dL'claruLi 1 .UV\ NI )iucira, Presidente (li)
srpermrrlu II iper Via brasil e cx -Pre'idciire da ,\ssi ciaç.iu

Riasilcira de Supermercadus, para juein tais praticas dc
srn ai Rides ''Internaci' nais e legais''. ( ) dcpt >enrc

fCC(>flhCcCU tUC P 1o (I itur (IC leite r' mal rcmunerad, '' luas ()
serr \:uIcjiSta fl.1 e fl \ lan''. alirmnu. 1k (lisSc iin suiher nndc
esta () prnlilcnii. Icv	Nniieit.i C)iitc't(1l .1 irifi>rmacaii de
(ftii. as 11iI)CflS de mi>> d >s supermurcad> s chega a T	e
disse çliji , ns índices vari.iin de 2	i 12. "1)iiiiIn (JliC haja
liii E>) (II	)'",. flufl) pnnhrlt() 1)asici) cínlin n leiic lnriga vida'',

cnniplcinu. Sidreaciiira (II >rnduius laci&>ix di niiirns
iidi »., 1.c\\ N> uucir.i rcspc uidcu que c'sas i1ri	ccs San

ii(iival;is l)eli) SIsIeiiia iiil)i.iLaii() (ii) VI2C)I eni

1 l)irciur '\:iui iial etc Pcrcci.	>1> (:.irr-ct>rir, ( tIir SIl\ cri>>,
iiitiiiiii (IIIC i'	)1()lT1Çí)4S realii,idas pelus sitperuiieicah >.-,I c' til
r i iii>') nl>jctivi>s diminuir	preçn de detcruiiinadi ) pusidiltu para
lI cnnsunhidL)r; dar sLi[( Inc 'i lnaururacu	[e uma uva 1, ,1,1 li)

sLij)cniiicica(h);<>ti itifli(.i)Ill i C()l)i)it (lu )I( RIUU)s (Ia indistti;i.
'Se u' .itct p1 &luu r de leite, e a dc'c uihcc e. \ ne 'eI.ic.i> C

feira dirct.imeuiic cnm a industria, deelan( ai. ( ) 1 )eputadn 1 uiz
1 ernaiicli lana leu doCtiment() iniituladi '';\corrh Naci> nal de
(iiinpris'', relaiiv	ui superncrcad	(.inuet rir. Sciiiuidi ( )dair
Silvei'u, ii (lncLii)i(Ili() rclere-se a iuili iici &lc aci >nlii tuLili/.ieI)
Irc j ueuileiuiefltc pula rede. ( ) depncntc dcelinini >luc'.t mircn)
cnmcrcial ii(> hipcimcrcaeln sul)ne n leite lnura vida e de 7,))()" e,

88	 ii> is supermercadns. de 1 2»()1, entre jauieirn e sctenihrn de 2(11)1



cliquanto o custo m édio dc distribuição varia de 1 6,7% a 27,97%.
'ciind ck, a rítuh de excmpliticaçao, se supermercado ci unpra
um produio por R$ 100,00 e vendo.,e pi ,r R3 1,30,00, o lucro1 O lO é
de 3()""(,, J1 que estai) icluicl< s nesse vali ir cus[( is de impostos,
entre outros,e que os preços variam de acordo Com a marca do
produto- "Queremos ser competitivos, ter il)ClIlOr preço para O

clicntc, mas respeitando a margem de venda-, salientou. Indagado
SOl)rC a venda de leite com a marca (:artfoiir e a diferença do

preço, se ci imparatlii a produtos de outras marcas, ( )dair Silveri()
disse ciucarecle cobra valor abaixo 1 do lide i- cie vendas, tendi,, por
outro lado), as vantagens da qualidade e do acompanhamento da
pr( )duÇà(.) por Uil'i funcionário chi empresa.

Nildo Pires Alves, Diretor de Controle das Casas Sendas
tiipermercado Bon Marehé), cuja atuação é predominante rio
Ulsiado cio Rio) de Janeiro, declarou que a "verba de aniversário"
e uma ijcracã que permite ter preço 15 Competitivos. Ele
ponderou, ainda, que a tributação e que prciidica os produtores.

relator, 1 )cputado Luiz 1 crnando Faria, leu d oCumento recebido
pela CPI que compro varia que um supermercado da Rede Sendas,
co )nicmorand() Seu aniversario, solicitou RS 4() mil das indústrias
fornecedoras. N udo Pires Alves afirmou que nao conhece o
documento, mas que a empresa opera nessa mi dalidadc ele
pn irno Ição,. ,\flrmc u, ainda, que a empresa tem apenas uma loja
em Minas Gerais e que a margem sugerida nào é fixa e ulepcncic
da concorrencia. "Nossa margem de lucro já chegou a tendo
COMO objetivo vender mais barato'', informou.

() Diretor de Compras Regionais do Extra, Nlárcio Nlilan,
afirmou que a empresa vem perdendo lucratividache nos ultimos
anos devido à queda do poder de compra clii consumidor.
Segundo ele, o scipeririercad tem, crio média, 16 ele margem
bruta sobre o leite. "Podemos trabalhar com margens nlcnorcs,
mas nunca abaixo, elo que co impranu s''.	 89



• 13/11/2001

Para l.rneu lni( Rudke l' ru, 1 )itet r de Pline j mient e
de Política 1 eiieira da empresa gaúcha 1 legé Alimeni iS. (iS

pic ,hlemis tu cadeia prdiiii i dc ' leite .i(> () eieneim1enu
flCiICfltC, 1 dehcieneia ía ISSiSiCUCia lecuica, cc 1It( 1 (1151(1 olc > trete
e a tilii (II Ithil) (IC ((1)1.1 ( I WLliti Caclà. Seiiiitd ele, () ( 1IC C(JIíttil)iIl
siiiíilicaLiv;tmenLe pala a crise tI o leseimeflio des de ado da
P" cdiii.ic cl	etc, dciii (1(1 5uftiliietii	de tic I\ t' fli.tlC,tS, di en'e
ecoiuniica ria z\rgclltina e da rei iaç 1 do conslilíio. ( ) diieior silgenli,

5()lliUI)eS )11( 1) )I( )l)!CI1iI, (1 trLJIdtilet1i( 1 1t llii' c__:s e
da sslsIenCia técnica, a nicilioria da 1 (iilklade do luiu e a exeluiu
do leite l!ítj) 111:1(1) ciii 'T )LIlIfl:l' g (1\ 1 vnanicntais.  .\Its, a Vi'.,il de
Ca(lcla itictaila 111 Iene e iie, .m sua opiniin, serviria l)ila levar
() l> i í muito adi,itute tia iw tluçri c. Rira barral a ntrnl;i do leite que
veni da £\rennu1i, (Ii) 1 ruivaI e dei iutr s paises, o de1ii ente alirmou

ue deveria haver iiva!iacio da lcisIaçac vigente e uma isci/acai)
Satítiaria maior para es,c P r (l1 1I A iii seç.io tic> plc)(l(It() lilí1l)(ifl
n:L(> e feita C()fl1 muito r' cr no leite brasileiro. '( ) leite rejeitado no
Ri ( ;raitde di Sul vai pira mltuuslnas prinlurnas de o.ueil ti e na,)
há ilíspeçao '' , alirmou Krug. ( ; c>T iolar tis supertaturamentos
talnl)cnt se faz necessaril ,, seiit1(lc ele. "Na medida em t, tais
( I t11sI ( es k irem sanadas, i udo se leso dcc. ( ) s países giandes pro cdiiu Ires
sabem i-	BtiiI 1cli re11ta uma ameaça para eles'', afirmi cu.
depc 'ente iI)Iori)Ii u, iai)il)cm, que a 1 lettI'. responsavel por 53''
do mercad dc leite liwn.t tul,! ri() Rt( 1 (iritide ul( 1 uil, del\c ou de
Ser uma ouoperaliva central e passoua Iniciativa piiaubi, IiLSiii'I(ht

2	ci, cttII\I5. "I(LuI1dIi etc. a,	 ulessa
itiiísh)Il1íaçiol h ininí 1 inii ii ;irilidade e flexibilidade tio mercado.
liti retac.uc a friutde na tictuSIrlitI tei ' dci icilu, l'rtic\t	kiliL dis5c
quC a rito )(litiCaçao) do prodtiic com soro iiiip irtauli tI 11111 tiuic
mnaceitavet e o j uc 1 iutr c tipos de tr;ioidcs. t;ti)tl)etTI c' itiiUfls, 'ic
tu cnienclaiura, o supertiltiraritento, a nioditieaçài liii pi iduto, a

90	ti!h:i iii IioatI,(ot() e :t ' i1e;içio tiscal.



( ) I)iietor da ltl(lUStriuI (l( Laticllos Batavo, empresa ade1tiiriela
pela Parmalat e que tem unidades industriais no Paraná e em Santa
Catarina, Art hur Gilberto \'( )orluvs, declarou (UC () preço pago
aos produtores é do.-finido pela qualidade do produto. No entanto,
a quantidade tambem influencia a decisão, já que os -1 . 10 produtores
do Paranií produzem a mesma quantidade de leite que os 7 mil de
Santa Catarina e recebem mais por isso). ( ) depoente afirmou que
a asSo )claçao) corri a Parmalat foi neccssi ria po >re1ue a empresa estava
pequena diante dos processos ele globalização e ela conseqüente
competitividade exigida pelo novo modelo econômico. Essa
tanil)cm foi uma forma, segundo ele, ele proteger o produtor da
crise leiteira. Informou, ainda, O.lUe a Batavo) reune seis cooperativas
cm Santa Catarina e duas Fio) Paraná e que, mesmo com uma
embalagem mais barata, o leite pasteurizado pode ser mais caro
(1iC O) longa vida, cm alguns lugares.

iii terço do leite captado pela Cooperativa Central de
1 .iiticínios do Estado ele São Paulo - (LI - c proveniente de
Minas Gerais, O que correspondeu a 10 niilhoes ele litros cm
setembro, informou o seu Diretor-( eral, ( )scar Otávio Bonilba.
1 le afirmou que ii empresa reúne 18 cooperativas e fornece
matéria-prima para a 1 )an ne e para a Paulista, ele quem detinha
a marca. Segundo o depoente, a CCPI . a única elas quatro
empresas ouvidas que anuncia com anteccdencia o preço a ser
pago ao produtor pelo litro do leite.

Gabriel Barros, representante da Indústria ele Laticínios ltalac,
não soube responder às indagações » parlamentares sobre O hlt()
ele -as nota ,,, ele compra dos produtos emitidas pelos supermercados
terem valor maior que o preço para o co ,nsumid r. I)iantc ele uma nota
fiscal com valor de RS 0,76 pago )s pelo(;arrcfo ur à 1 ralac e de outra
('iii que o mesmo) produto era vendido por R$ 0,67 no supermercado,
o depoente declarou cicie levaria o caso ao conhecimento) ela empresa
l-mi-a quet ossem t)u)a(las os providoue'ias cabíveis.	 91



• 20/11/2001

TL' 1 \ Li 1 .1  d 	uzi, representante da eIupre.t

\Ircrc sa \rin;tvtns Gerais e RcptcsenItçcs \Iittiça, ii orn t1

pae a princ1r.I firma é uma re ^, i açh ra de crviç e de.tr maïcns

gerais e iiu realiza impt)Itaçocs, Ciijualito a (>Ui tatua tia
iiitcrinediaçi 1 entre cxp IÇ idires e impi rtadl IreS dc pr dllu s

lactens. Dccl;irou &&ie a Ahaiça representa as fumas miiip )rtaduras
e (-lUe, tios dl lis UItiu)i(S aii IS, m14) IfliCrifledil iii guinde nufl)er(I de

ilpoit:IÇ)eS, Cunlu fez cmii anus aliteriures, cm qtm hc,ue
po )l)leiiias (ilIflatIcus nu País. Segund P () dijil letite, lia grandeS
impuimÇneS quauitiu ii mercado issinali que ai acontecer falta

Inonlentanca. "Nu ano	1, por cxempl ), (1 numero de

in1n )tç()CS tI II raz' mavel, fias n.i mexeram com ' ) merea&li 1.

supriram a demanda nacu ni 1'', afirmo u. ( )l)rc 1 aquisição li ki te

lii i)) )rtI(l( 1 para 1)t( !t,Lii1,1. SI 'Cii' ik	pul lic s, dccliii ii que
a iiiereacloiia iiIIl)1ii(la clici.a la je 2() u 23° mais cara que a

nacl nu, o que t irii.u;u invi.R cl que prefeituras. r.i 5 l e' \ uru ' e

jii( 11Iit11;1S si dais o >nipmssemil ii)(Icad( tria impo ui;ula, nu liavendi
W) alImento c u l ili etI( i\ Idadep ara IS pri lw,s iniprt:ttl	.

l)eelii U, 1111111, (1111 Iilieiill((iia i1(L( eloS	titi)lI,C( >111) 1 Lac ta,
(;ari)l(. tu	r e l.unguri. oirrc miras.

SeLuncl) Peter Jordin, Presidente da Nutrir Nutirinienis

lnilu ' rri.uis m • \ .,ac iltirIs. Ti1i	lijIl miii lcIiI. cii p	lt.dc

de 19M 1 )cclarni quv ;uulIerlunietlte ii l ltcIc ;)ernRh, tu,uiii

ieahtiilas j11 . qL1cfms o i Icruc me de inpm rIiciu, cli ru,i' dc crutIlim s
oferecidos eius uxliurtado ies exienios, 1115, Coili a (lesvaluimzaçal 1

caiiilmtal, cs'.is cmper oles 1 rim niicrronipidas, vmmlt:Iiitl a .ldqluirir

a ilicruRIm riu nacional. ( ) depoente atirml 1(1 (JIIC Uniu.! 1) 501) de

leite ciii P° nacuiial t1I uniportido, ia 1 trmulactu de tlitersus

P nuI t 1 t s e que ele possui pioteíiias de .111 Vulol hmukt.ico, tanto

t I ne sua tutili,açi'i e pt'tmmtIa pela legislação brasileira desde que

92	Coilste no r ,tulo. \tirmi Iii, ainda, que a ilegu)ciaça 1 coiru is grandes



redes de supermercados e difícil, já que estas cjuercrn impor
condiçoes dificcis de ser cumpridas, mas que, às vezes, São obrigados
a acei tá - Ias, para não ficarem fc )ra dc mercado.

1. no \l:irques de Oliveira, Presidente da Nutril Alimentos S.A.,
informou que is últimas importações realizadas pela eiiiprcsa foram:
203 toneladas de leite cm pó cm 1997; 3,4 mil toneladas de leite cm
p() i1iO(liiiCad() em 2000; e 2.815 toneladas de soro de leite cm
2001. Flc informou raml)énl que OS produtos Sao importados,

principalmente da Argentina e do Uruguai, paíscs que integram o
\tercosul, e que () leite modificado tem p1ço acessível às camadas

p	e a mesma validade (los (lenhais leites em pó.

( ) representante da Cc mpanliia Nacional de Abastecimento -
( )NAU -,Marcelo J unqucira Ferraz, declarou que a empresa

exerce o papel de braço operativo na política de garantia do
preço mínimo do Governo Federal. Para ele, cabe a outras esferas
superiores, ai) \1inistéric da Agricultura e ao Ministério da Fazenda,
referendados 1-)c](> Conselhc Mc )ne(aric) Nacional, traçarem essa
política. Afirmou que o leite, especifieamcnte, não C um produto
contemplado nessa pc )lii iea, mas que a C( )N AR apóia
pO)dutc ir de leite mediante a estratégia de fazer vendas de pequenos
v< )lumes de milho, iiiii po grama chamado Venda em l3alcào, em

cc	vernc traz esse produto (las trc inteiras agrícc das,
notidanheiite de Maio (li-ossoc e para as arcas de Minas

não produtoras, especilieamente a /,(ma da Mata, ci Norte e o

centro de Minas, e o faz chegar ao prc dutc r com preço 1 illuit()

competitivo, tornando viável a sua atividade. A função da (( )N AB,
segund ele, é a de regulação (li) mercado, atendendo o produtor
e tornando viável sua p luçao, de	rma indireta.

• 27/11/2001:

A Prcic.lcnte da \ssc claçàcc Mineira de •\huhlclpi P\ - .\\ 1\l -
Prefeita de 'I'rés 1 cntas, i\driciic Barbosa, aíimnioii que a :issc'Iacac)	93



lia agir cl)) parcclia com a CPI  para prcssi()flar G)\ cri  a > 1 C( lura! a

implani ai urna ,Iínca nacil aia! para a ccuiria, tkrn dc rcivinc 1 luar a

I(loÇa( de Um prcço míniilio pago ao prodtiit r dc Icite. "lrcmt s

amar na mi ihilizacà >(14 s Iliunicipli IS e iia prcsSl( pera n i c a( >S \ linistri iS

e o Presidente i.it Republica. Fei•nani.io Flcnri 1tic (.irdt 1. pira a

Si iluç.ii 1(11) l) II )tcrrl:L ' , t iiSSc. ;\( liiciic Rlii)( isa SIiIJ,cli li tiC a Assuti ti kia
apoie .1 A.'tl\1 na criiça i dc tiiiii Caiiillia (filC nastre Ii IS pretuti iS

lt)cili( ir LiiifldilI ilc (1 )iii 1 )rir	leite, vali trizaiid 1 () pn lttt ir.

( ) it€•	l , (;iIT - cIti,	litíiii	( ;Uii1)iie•s, iiit 'FIliOU efile a

cooperativa Ii ca!, filiada i li.tmiii, esta ein	Situaçã()

adn)inistrati\a. ile aprcscnu iii 'i (P1 tina iia iaça * iiiipicniciit.tda

Ci)) Seu il)iiiilCí)i( 1, ri Icrcnic t inserção d leite pistctiriacio

pn)iltIod() p r urna CIU iperai iva dc ( .tirvclt . na merenda uci iiai.

Segundo ii depoente, is recursos joic viabilizaram o projeu ao

tia pr ipria prefeitura, rcsultanrcs dc um pr, grama de reduçài dc

gastos municipais c tio fiiii oh. ( nhiaiacoes paternalistas.

Na i piniac i dc I)crci .\ivc' Rihein i 1 tua , Prusidente ol;i :\ss iciação

dos sluiucípu iS do Médio ( diltro-( )cse — .\\l 1 .( ( ) - c Pieleito

de 11 ircsral, as grandes empresas l)rasllciras, o ino a 1 iamhe, cstà

preiuieand os peucnos produii ires. "\ cooperativa filiada 1

Iramhc, sediada cai Pará dc Minas, s nt ftehii iii °' grande

iiitet.i'açào cm te seus Cooperados-, itirmi iii.

Sirivai Necs Miranda,n 	Presidente da .\sscuiição dos Nluiiicipios

do) \kdii Ru Doce c Prcfeiti de Ni i a \hiidtca, também clii ciiii

as gratidcs elliprcsas, liem ci IUU)	atrasc do pagamento, pclas

purat1vts, aos flii idiitoies. SiI)\ ii Neves filou sobre 1) volumc

reduzido dc rccurs i direeionadc , niumeipti is ntinclri s,

i ra .1 ncreitol:t escolir, atirmandi i a iieccssidaolu dc cri:ici ' 1 di.

lflfl ( . tttliI '' cc 'ii' 'altO)	tnloai\ o .1	O num' JL I( Ii.
94



• 4/12/2001:

( ) Presidelite da Associação Brasileira de IX-tesa do ( ;onsuniidot
- ABRASC( )IN -, Daniel \lanucci, afirmou que iria analisar a

cml)aIaI.cn1 do leite "\ h a )fl 1 ait" e que, se de faro ela C( )nrivcr
l)rl)1ei1ts de rotulagem que possam induzir consumidor a erro,
ruc(>rreria a medidas judiciais, a fim de que o pr )dut() sela retirado

(1<) mercado, forçando a empresa a produzir novas embalagens

1 ( lccl U a(I aS ao ('(>digo de 1)cfesa do Consumidor e às demais
normas que regem o assunto. Atirm u que o Código de Defesa
ci (;oflsumidOr flao pode tcr seus princípios basilares relativos a
devida informação e a transparência das relações (te Consumo

infringidas impuncmcnte. Tal situação prejudica a alimentação das
crianças que se utilizam (lesse leite, ponderou. ( ) depoente sugeriu
o tabelamento de preço ,, do leite para )S comerciantes a fim dc

resolver as disparidades no preço (te venda (1() produto cm

estaheleetmentt s divers s, C()111() ac mtece, l exemplo, com o
gás de C( )zinha ( )utn po )hlcma aI a )r(lad( )fOi a Imp( rtaçà ) (te

leite do Mercosul, principalmente da .\rgenttna e do Lruguai, países
em que os trai)si.cnicos So liberados, sendo que, no Brasil, tais
substancias si po ubidas.

• 11/12/2001:

Renedin Vieira Pereira, Presidente da Ass )ciaça( Brasileira da
Industria de Leite Pasteurizado - .\ Ri lP -, afirmou que o
crescimento da comcrcializaça do leite longa \'RIa só interessa ao
fabricante das embalagens e aos supermercados. Para ele, o

crescimento da comercialização do leite longa vida iev ()U ao caos o
produtor  le leite e suas C( a )perativas. Declarou,  ain( 1:1, que ( leite

liga vida, p a ser pn cussado em alta temperatura, tem perdas de
nutrientes e ) C( )ilSlifli i(t )t ttt( ) C iii í( )t madt S( )l)re <) baixc valor
nurrici( mal 1	n klUt( , nus q'' atualmente a	pultç: ) C()iIS( )me

de leite pasteurizado e 60'1 de longa vida.



( ) Picsidenrc da :\ss ici.içi(> Ç  1)iriihuidrcs d  1 cltc (I',

(lu S.,-1(> ILIiI ), J( )(1IiiII (,)Uc(_la	1 IIII ), (IC(Iat()i.i (jlic o Ici(c 1

ida ni	(k\-cria 'cr c i1i(Icra(1( lei ic. lii.	I,chld,i Líctct. "( ) lei ic

Icitita vida fcStilIL (i)) 1R 1 u1(Iaça(	(11)	I' )(I1IU)f (_

atrnini. FIc criiicu	 d:i i'c(Ic dc	 lia

vencia do prucititoo e (lilendeU a (IivcIll4:iÇa(o da baixa c1 ii:ilitlidc oh

lo oliga vida ao (O oiisumido or.

\inieIus Ferreira Paiilinco, .\-'cssur Il orRhlc o da \s ciaç.to de

1)isitiloiiL,rcs (lo. 1 ciii uno Sio RioIIR o.IR (ilgUCi um tialoihlooi leiioo

rel I 1	iivcrsiciadc l't.idiitl Paoohi'.i.i -	"..l SI -, dc J,ilu iicaI):il,

ciie at,11.111a (1(11 kitc p1SI1o.ii(i() e oo lconga vida p° oSsolelil a

iflc'. flLI lILttciI:t flrIll)d. OlhOS o poccso o dc ahrie;tcao tio,Sc1OiRi(

resulta ciii rcoloaçaoo da 1 ti.ilidadc tio pr aluiu. Sct.uiio a

oo leite tem oltialiclaoies iiis;itisfainti;is e t.rano.lcs perdas iluIiiiIi\.l'.

"( ) leite longa vida e excelente para a to (rnlaça(o dc criança,

subniot ridas''. a tirmo )U.

111111 oii da ( .o.iiilia Peixoto o. Paulo ( da \lvini Rczciidc,

Ptcsodciiics da 1 eckr:ocao das ( Isses de 1 ciii- Ii \hinas (;crais(;o.-rd e

da \sociaçioo do» Prooduiorc dk leio. dc Minás (,crk.

Ic_s l )e(Ilvaiileiotc . iiR)i.iili)l 0)S liLlhilliOS ola (Ii doo i.eiie c tibti;iiu

do nccc'sic1,loie dk se cStl,00cccr o o 'o Inc tipo de leite

que uma co ,ilsuiiU udo.

• 26/2/2002:

(clio (c>nles lhori.iiio. l)iieiooi (o.-i,il do hiisiiiun >Iiiit_tioo de

\iropucuária - l\l.\ --, informou i j uc o (ioo\crmlo (li) i..Iitl(O

li - a lançar uma campanha c(h11c.111va (ii lileciluivio .000 eoollsLiiï100 tio,

café e (lo) leite e estimular o ocrtific.ocoo de 1uahidade desses

produuos. —A e.onipamili.i será oohioda para crianças e jo ovcfls, (liii

ttoiiitic l	otciiei.il tio, nlemea(io) iilieino, jiio. aiiiula il;io o 1()1 tralilhaoloo'.

atirmoolo. Sctimiloo oo representante do, ,ccrch1iico oic l-i,do 011

96	\,rrieoiliijra Peeiiáiia e ,\hasieciiiiciiuo, a (illlpaiiul.l icO	OS



atii(hl(lCS basicas: concursos para alunos e professores dos CflSiflOS

fundamental e médio; concurso para jornalistas; e, cm cvcntos
agropecuarios, diveilgaçã() elos processos de produção,
industrialização e con)crcializaçà() clii leite. 1 .m Sua opinião, nã

o há
excesso de produção, mas falta de consumo, já que o Brasil,
historicamente, sempre importa leite quando há uma melhoria no
poder aquisitivo da pi )pulaÇao, o que demonstra a necessidade de

o governo direcionar seus esforços no aunwnto desse Consumo.

engenhctr( ) agronoimo e representante do Sindicato tios

Produtores Rurais de Passos, Jo )SC Luiz Ril)cii(), cliainoci atenção

para a eluesta da fraude no o leite li mga vida, que estaria Sefldo

comercializado com cima mistura de até 50% de soro de leite.

1 sscs produtos mio dcveriirii ser vendidos como o leite, e sim

corno bebida láctea'', afirmou. Para ele, traia-se de propaganda

cnian o osa e uni (Íifllc o roitr.o o iúdc 1 o ncimnl r.

5/3/2002:

( ) Presidente ela ( uoperattva Nacional de Controle de
Qualidule - ( ( )N AI -, 1 ábio o Antônio da Silva, pro pos a criação
da Fundação leite, Satidc e Vida, com o objetivo ele promover

o markotin do leite e seus derivado IS, visando ao aumento do
conSumo) desses produtos. 1 ,1c rcafirm(ni a necessidade de se
incentivar o consumo do leite e derivados, alcgando que a oferta
é maior que o consumo, o que acaba por derrubar o preço do
produto. "O segmento leiteiro não está fazendo nada para divulgar
o valor nutricional do leite. Não sabem vender o produto",
afirmou. Segundo o depoente, o Estado não deveria interferir nas
leis de mercado, mas desempenhar um papel importante na
fiscalização e mi )nitoraça() dessas açoes.

A proposta tailil)cnl em a adesào da Universidade lederal de
1 l\.	eie, sundo	rte'.. r SeI istiál ( ear ( : Inh.s o



Irandau, (li) 1 )c1 rtanictiUi d e 1cCn(JI1Ia do: \linictits. I  tirniu

Ci)iiVCflh(i CUfli .1 Ifl)brap;t para ISS. SCgIIUdII ele, tanihcin ajU)I.IIÏ1

1 (irtilitista tI Sindicai<)	 1a lnlistri.t tic Itticiiiis e

I)criv;his dc \Iinas (.crais - sII.I-\I; -,	 (IaS

(cperativrs dii Isiidu de Mina ,, (icrai-s	 e

Instituiu \liiicii') de Agrupccutiiia - ii'\li\ -. akni (II) \tinistiiiu

da Suide e da' ,tssc eIaccc ' nieilica, iuc teriam ltiieres'e cm

financiara Fundação.(( ) l)ii)íe s i lI IIiii1Iiu cníaiizu a iiliç)u>rtalicia

du> leite tia alinictii.içicj lilLtiiaftt e Ud' j uiiIidtle nutri(-14 'luis, (4)111)

ii t(irIicClilcIilt dc caluiit, 11111 ricilte rus	iiisa'eI pclt tri_SciliH.tih

(1()S 	\()5 C )I(\ enchI di 'SRI	cr,	e .Lund	ele, (li r	du u.ilti c

('i)iiStiIiii(l() flui mundu su pruvenletites du Iciie e (lctiVa&i( s.

E LliVLIiLc c Lh lhlica CiIiiÇ'.ililiJ (ic hflCciliI\' 1 .11

leite c derivadus, reaih/Lda nus 1 siidus 1111(1(15, (liii ahurd;i a

illil)ui.tIiCl;I IlIlItiClI iiial tI ICiIc. 1 C\I lcii1t 11111)) )tLaIit'I.I a

iet1i 'açiu de ;Lfllpatili;iS Ifi) l'u':isil P 11 a IiiCethtI\ hlu Cunsuni') IlilcIliu,

(I UC i)ÇUeScflil apena\ S(t	S. ii iisiiiiic 1 anicricarli)', itjriiiuiti.

( ) I),	:a . (;dIaI b IMA, (	( ; lies	rcahrniini a

impc )ii,incia da camp.itilia ciIuciti a di_ va1uri,tçàu kl,> leite e

cafe. A campanha sei ia lançada riu, linxifliu dia 7 dc mai-ç(), ciii

parceria entre as Sucretarbo dc I,stadu di Fdiicicaii c da

Agricultura, icridu Ci 11111) (1l) J cti\() Ii)cciltiVhr Ii CI)Iistiflui) (l(SScS

f'iti 111(11) IS, p 1Iflci l )iiIiiicthtc cuiltc criança ,' e a(3) IIcScdflles.

iulidadc do lciic fui .i pi'c((((iiaÇa))	1ircs,.iiiid.i lRI1

Prcsidctilc ,.h	' tiidie;in e da ( )rgaiuiieic d:is Ctiu1x• i • iri .	dc,

Istauh, dc MhIiLS (icilis - ( )( •l,\l(, -, Ia ,iiihi	cucaiii. Sci4tiiltlu

ele, i nceess.írl, i reduzir flúflicti dc (cx perihivis ciii \I	( ;•

para nclhorar a ( j lillklLdc (l) leite e I)uSSil)iIiiir 1 COlilpetiCi) 1 c( u11
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• 12/3/2002:

l)eIC ()rd() com I)omingos Sávio, Presidente da (:()perultIva
Agropecuária de 1)ivinpolis e ex-Prefeito do município, reiterando
denuncia oferecida na audiencia pública da (:ornissào) naquela cidade
cm 26/11/2(1(11, as rcuniocs para co )mI)inaÇã() (1() preço do leite
teriam ocorrido há cerca dc dez anos, 1uan(l() ele presidia a
cooperativa li )cal. "( ) 01)}Ctiv( ) aparente d( os enC( )ntr( os era discutir

possíveis l)eiletiCi( Is para OS flO )(lutores, mas o assunto principal era
I tentativa, pelas empresas, dc ei mbinaçào do preço pago pelo
leite'', afirmou. Segundo> ele, a cooperativa i1l() concordava co m a

CO )ml)InaÇá() de preço, desejava maior remuncraça() ao produtor e
repudiava o que era proposto. "As empresas não avaliavam os custos
ilio pro(lutor, e o pagamento) era sempre acium do ust '', criticou.
l 1c disse deso onhucer a participação o de representantes da empresa
l iambé nesse po de reuiiiao. 1 ) )mingo os Sávio afirm( )U, ainda, (lliC
.1 ( o )(operativa \10 opecuarla de I)ivinoop lis apresentava crescimento)
considerável, o que mci oniodava as grandes empresas. "A ltambé

atuava de forma destrutiva para inviabilizara capacidade competitiva
da fl( ssa entidade'', salientou. Segundo ele, a empresa comprava
leite diretamente do produtor de 1)ivin'polis, não associado à
1 taml)c, ofereeen(l() preço superior ao que pagava aos associados
de outras regiões, com o objeiiv o de prejudicar a ei operativa l( ocal.
"Ira uma concorrência  o (lesIcal, predatária, o que mão ) pode ser
aceito'', afirmou ( )swaldo Ilenrique Guimaràes, Presidente (Ia
( ;OOj)CtutI\ de (;rdito Rural de I)i inop olis - CRFDI\ER1)1 -

ratificand() as denúncias feitas p( )f I)o omingo os Sávio e olekndemodo
a necessidade de unia política justa para () sct r leiteiro e pagflentoS
digno os ao pto dutor. Ele afirmou ter participado das reuniões para
'estar p r dentro (lo) preço de mercado o" e citou o nome dc alguns
tuncionario os da Nestk que nego ociavam nas reuniões. As
multinacionais acertavam determinado preço, Ilias muitas iiao

o valo ir r° p1 isto o', salieno ou.



Prcsidcntc du Sindical<> Rural de I rnic». Ant4',nio Leite de

Rc'ciidc, afiriuuu ter - 'certeza da rcalw.açac) (lIS rctII1It)c C )ITI a

lIIlalI(l:ILlc dc crfl)l)IIlar (1 'rCÇ() )a() .1() 1') I ) ( l11tC (IC lctic, ac

n)cadc s de 2000 — . Scgtiti( ) dc, as ruunhics dIlIU 11)dt)SaiS,

rualizailis pCIt() 1:i (I(LIdl de ( inip BI-10 c com

das cfl)jFCSdS .iic	IcrdIalIZaIU leite na rdgla( ) ( ciu r ( )c.-,[c

lc \tin, LF)TI( 1l	(H))crari\ .1' L LTII(lL" I?1lsrria.	\ttnti,

d(II1t(lU. (IU( ((1(1() (Ia fIlt()IIïlal, I(.I() llavdII(lc) dl	 (LI(

c nnpr vc a neg c1Lç;u .1.

uç(. l'crcira (:1I1l)S ru,, lrcsiiiitc da (( lR/lt:iiil.

ilccitdcii () (lirdIt() a IIvlc ccincrIcncIa c CIIIICI..I a InCaadI(Iad1

das jiitci	ClIFcrati\dS clIflpdIItdlI1 n	iiicrcad.

c)peraIIv:•IS SI() ()I1CIItI1t(S (tiU	utttl;Is .IUaISf(IcI''. (lISSU,

rutctinth'-c I dciiunci,i (II) (\-PllsI(l1I1I( (la (

1\L&rtcc1IaIII 1c I)i'ii1lis. 1% I1(iou tcr l	ttchinl 	de

icuriiucs cutll	l)JdtI\l) (Ic accrrar l''	c	LlIcnIl)u sua

iiuciçu dc Iransf( liliLti 1 lt;imlic cm c opci'ittiva flh ti
l 
ttnacional.

(;arhis lacdttLt, 1 )itctr de /\ss&InI4is (	ipdIaltvits da Ncsilc,

.lddl1lli(I ilaci ter cicrilc&iiiciiicc la trticI cru' 3c iiciihuiii

tunci(lnari() da cniprcsa cti IdunInds C()III a Iinali(ladc de

cc mhtnar prcçs. cgunil ele, a\c ' tlC Icfl) LIIU P cm ica dc

[tcÇS LIitiSj)atcIitc. (li\tIlgIIi(l() 41 \aI()I iag(c ao	CMIii

(liii FileS de ;ttltccc(IcncJa.

Ri 1 iic 1.)al(iIl 1 \\ IllILTI lUl'le 1111h 1. ItSlhcctltlhhc1IIe (111(1111

de ( )peraçcs da larm;tlti , c creI1td (Id ( c cIfl)1.L5 dc 1 ,dtft da

I)ancciie, raniliu Ihctar:lm a p.li( IILLÇJ( c dc fundi ctiric Is

cmprcSas c j ltc rdl i rcscnl;tm cm rcnIiucs dcm (o	 dc

(c,fltl)JILIF pIcÇS	.tgu	;I' ,s prc ,ltilc 're'.
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Anexo 3 - Relação dos documentos
recebidos

ANEXO 1

( oini ss io Vauo,iiiI dc Lei/< da
Confederação Nacional de Agiieultura;

5 a 34	 docuinc'ntação entregue pelo Sr. Aloísio
Tei.vviro Gomes, Pesqiosai/ra da
EMBRAPA:

35 a 'li	 doenineiz fação i'iiti(-gIie pelo Si-. Migue!

Hour,, Delegado Federal de Agricultura em

42 e 43

44 a 68

69 a 94

95a 1/9

120a /34

135a 148

149

150a 16-!

165a 202

203 a 2/0

211  2/4

2/5(1 232

Minas Gerais;
dociii;ieiitação entregue />('/<)SI-. Gilman
Viam, Rodrigues, Presidente da FAE1G:
documentação entregue ,oe!o gabinete do
Depurado Joao Batista de Oliveira:
documentação entregue pelo Sr. Antônio
(7a,et ,'Vametala. Presidente da Associação
Minciro deSuperineicaílos - ,4MIS;
(/u'e:oiiciltnÇiio entregue pulo u,'uilnnete do

- Deputado João Batisiu, «le Oliveira;
docioiieiitação (iltl(uIu( /1(1(1 Si. Jairo
Ai,norés, Gerente do Estio .Supenm,ercados;
documentação entregue pelo Sr. Judemar
Rod,-iuues de ('astro. Diretor de
(ontivlad(,na e Finanças do
Hipervial,ruzsil:
docuimientação ei:t,eguu- pela Sr. Roberto
Cai! os Evu,nu,'eh.sta do Saiutas, Gerente do
Departamento de ('omn,num.v i/o ('hanpion
.Suj;eimnercaclo:
(/O(iui?U'nt(iÇ(i() u ' iitmi ',u uu ' /;u-!o Sr, Gotutido
(,oi,mes iii' Castro. (',em,ie do Selo, de
Contabilidade do Supermercado Carrefour:
do(umncntaçã(m entregue pelos Produtores
Rurais de Montes Claros;
documentação entregue pela Sra. ('ária
Malagoli. prnprieuím'ia da Padaria A roma
c Delieate!v;
il'euiimentação entregue pelo Si. Luís
('unos ('hav,er ('arneiro, proprietário (la
Pau/orla %ían8al,eiias;
documentação eiltiem,'uu pelo Si Mário
Ramos Vilela, P,e.siilenie da 1PEM: 101



233 tl 262

263 a 329

330 e331

3.32 a 357

358 a 367

368 413 -

ANEXO 2 414 a 463

464 a 65.8

(159 ci 794

do, 	n içu' co ire,'IIc pelo 'abi,,ete da
- tudo J4i Ban.sru de Oiireira:

(/474 fli1(7lI141(4I1 cnf,etue pelo Si: Lu
(iui//urno (c47n/lo.s cic Oliveira. Gc',eizte-
(7. 4 . 7 (4/ 4/, %f,,i/, etiio, da (ill/)r(4(l Tetra Pak;
Do II1P(1?ItO( 410 ('ntre(,'ue /1(111 Si. PaI,!7 4

1	.1 i7aienl/a Diu,:. Presa/cosI' da
- ( (77 ti l 4 ,17 A ,çropeeuarw de com-elo:

71,77 'ui7(7II(,1(',l, 1(41 I1'(',II44 /7(14) Si -. .4,uona'
/'llunI:u( 1' .501(0, I",'esu/e,iu' (/11 .Suulwaio
i/o\ 1','o,Iut, 11(1 liui'cu 4/e (.urre1o:
(/41 '(Ii7(('((ta(,'a7 1 ('neciu(,ll/(,l(i(l pelo Sr.
,%/ (4l('f l'o, 'laco, l)u,.'to,' . /',eside,ite da

(101 (7)i71'llt(lÇ'ii() ('7I('41I11111)I(1(1(.I /14/4.1
17(7r17 , tio:, ' Rancho Lida. (leite

'l),,,n, tu44: '3;
41,7( 'l47fl4'i(t(7Ç04 (Ii /4'cIue /11/41	1ihiii,'i'c' (1(4

-	- q »ur,a/o J444117 8(11, 1141 k Olheira;
414 '7'(710('41117('ao ('1III'e1'l(t' /71 .1( 7 Si. João
Moro( o RII 4(71. I)ii'€'ioi (0)114'l(,(lI/ 71(1
i,uiu.,ii',a O 'h 443:44;

Simão

(/44 'lIIFU'i((clç'd ('(7 fi4'41(7' / 7t/O .5,'. Pedi,,
/' 'j //:, (,',','iiic' de .4.1.4 (4,41/o Publicas

(3(1 I\'7'1!/('
ANEXO 3	795 a 1.050	 4/447 'ul?(e7(Io4'a( '714 (('1'944C /17/li Si -. Pedia

3.051 (1 1.135

ANEXO 4 1136 a 1.594

ANEXOS J,5Va 2.(Xk

ANEXOS 2.007a 2.407

ANEXO 7 2.408a 2.772

ANEXO 8 1 2.773a 3.144

ANEXO ! . 145i 3.610

ANEXO 1 0 ./.617,i 4.057

102

-

Siil(i37( /"i/Iio, (ie,'7'7Ue 4/1' .4 V)IOli0S I'Ii/)lIeOl
Ne fie ( '( lflhIi(Uaç.l(( );

do, 170171(1 (ça' ,',((I'e,Ile /1(1(1 Si-. 1'
i:(,' 1)1 ('('((4,' 4/44 7'?1?/7I'C.S0 /104,11(1/411:

41(44 (oIu'na(ço( i eI(tl'el,'I(e pelo S/ Joii,'e
I,( 741117'. 1)1 ( '('II (1' 4/41 ('774/7 44,1(1 P(I,'Il((u/(7t

41,77	7)47 ('77 (I(' 14'ue /(('174 5:,- J('"4:t'
I'aI'l'lIt('. 1)ireior da t',il/lresa Par,na/,ii

- (eonlluuaçdlO.'
(/474 ((i7(('IIi4lÇllO 4'il li'4',431((' /7t'/(7 S1 J(70'

4'(( ( ( 447(17( 7 /'llli(I P44 vil/ente cI,i
-

(i(7('(4nI('IIi1(ç(?71 (•47f4:44,74f( /1eI() Sr. j,,44;
/14.4.4(4(4 O (1444/ 41 'S /'I!h(7. P,'e.'.zdeute da
O '( '/'Rhliaiiilu' (l'c»Uliauição):

111117'll(u(Ç ((44 l'uhl'e(,'ul(' peloSr. .I,,.ve
O (((0/ 74(1 1(1/lo, P,'e.ra/e,ue du

( '( 'Pk//ion/'e 000110 uoçao):
4/444 UIi(( (1((('(l4( 1(1 /,'e1'Ue /7(1(4 .S, O 'uii'Io.s

/30,1,4 .1/4 ((10ff. /residente (III eIn/fl'e.(o
Vísor,

'('(4 1(70/4 ((4(4' 1'11I'7',i.(4(' / 7 4/1 Si-. Cirlov
4/3((4/4' .1(4(44(171'. í'i'evidcnte da elflpI'v'sa
t 'l/'74r (,i'flhll77saçu');



ANEXO 11 4.058a 4.481

ANEXO 12 4.482a 4.487

4.488 a 4.505

4.506 a 4.56()

4.561 a 4.563

4.564 a 4.577

4.578 a 4.582

4.583 a 4.608
- --------
	4.6(8)a4.&19

ANEXO 13 4.840a 4.929

documentação etitregue /><,/(>Si-. (ar/os
.4/berro Mansur, Previdente da empresa
Vigor (continuação):
documentação entregue pelo Sr. José
Manoel Raposo, Presidente do Sindicato
dos Produtores Rurais de Juiz de Fora;
(Ioeiinu'nt(içôo entregue pelo Sr. Aloísio
Lindeinherg íha,ne, Presidente da
Comissão de /ti,'l'opeeu(írl'a do Sindicato
dos Produtores Rurais (/4' ('am'an gola;
(b)(Iimfl('nh(iÇ(i(m (',it,(',iile /7(10 Si'. P(ii4/O
Roberto Viana J,'a,zeo ( ,o de,uulor do
programa I'ROl.l'.Il'F da Secretaria
Municipal de .4ti,ummitu,a íh , Juiz de Fora;
documentação ent,siue pelo Deputado
Edson Rezende;
(/ocunen fação entregue pelo Sr. Gera/do
A/rim Drusi. Diretor do Centro
Tecnológico do Instituto ('ándido Tostes -
EPAMIG;
documentação entregue ji'io Si-. Ai/,erto
Adhemnar (/0 Vai/e Júnior, Presidente do
SJLEMG;
documnemuação entretue pelo gabinete do
Dej,utado João Bati.ssa de Oliveira,-
(lO('iii?iCIit(IÇãO enviada jula ,', pj/47

I'ernammdo Alvarenga 1)ini;, Presidente (la
Cooperativo A,çmopeeuam'ia de ('urre/o;
documentação em, l'iada meio Si-, Paulo
Fernando A ima,'enm,'a /)iniz, Presidente da
cooperativa A ,çropeemuí mia de Curve/o

	

4.930 a 4.952	doem(i?l('?mt(mç'ã(m enviada peloSr. M4Ír/O
Ramos Vi/ela, Diretor-Geral do IPEM;

	

4.953 a 4.955	documentação entregue j)c/O Sr.A ilton
Vieira Jordão. Produtor rural de Paracm

	

4.956 a 4.967	documentação entregue pelo Sr. Erasmo

4.968 a 4.988

4.989 e 4.990

4.991 a 5.008

5.009e5.010

5.011a 5.073

doe mtnmen fação entregue pelos Produtores
-- Rurais (14' Patos /t' Minas;

documentação e,,(regmu' /74/a presidente da
Cooperativa dos l'r4ulutores de Leite de
Ii(ll(/(' ?miimums;
/om'umneimiaç'ïmo ',aH' ,mmme ,n'io gabimu'te do

- Deputado João &mn.5t1 (/4' Oliveira;
documnemuoção ('ii 11(14/a fIlio Si'. Luís
(;,i/J,'n,mm' Olimeimo, l'/'?m'selmt(inte da

-	('iPi/)i'('S(l Tetra I'a/,
documentação e,,tm'emm4(' ,N'/a Sra. Andréia
Gilhen de Lana. Gerente Jurídica da
Associação M,,,eira de Supermercados -
A MIS; 103



(l(((iilflt'iilUÇ(I() 4'?IIT(',L,'iI(' /)C1() Si-. 14'Iv
\)j)jg('j)'(( Pr('s,(I(',,:e do .Siijeiiei'eudo

(1o(ulnentaça(i en rI'e,i,(' /)'/O Sr. tj(ifl'ie)
.tÍ,Io;,, í)i reto; di ( '4 (Ilipra Reio;u:e1 (Ii)
E.,,'a Siqei'inei'o/

i',,II't'i,,e ,,€'1,, SI' ,\lI,II
Pireç .1 Ii'€,'i , 1)i rezar 4/4' (•) (flf)'/(' 4/4(4
S('IuIa 1 .Supeniu'i'eodo 1/ali .%!are/u':
dl k'IWC)II4IÇ(l1 efl !l'et,'l44' / 1(14 .5)'. Jose

lO?i(1,I 11111 /U 140 (Iii .SiI,ii, 1 li ('(foi'
('onzen'h:I /o LpoJ%Ioii /'Ius
.Su/ierIlIei' (((1,14;
('/1)1'	liii.) li ,)) li'4'141(' pela Se. .1 is'e
tuiiiji,e/ /ll'I)(is(, dii Si III). 1): liii II'
comer, iii/ (III I/1i 1/3 Iiiii I'/ii
.5',q;ernll'r 'liii) 14 (('411(111 u1lu1 '1:

(/4)1 '011k' lii IÇo) ei) fie ,ii,e /1(11) Si. .1(1,0'
Shuiue/ ljor/ 'o,si /,i Si/tu,
(ol,,e,'iio/ 4/li !.,o/S'luii Pus

_,;/('I•l)k'l'Ciid0l'_(l1(kIfill1(iIçii0(;
4/( l l'uIIli'illuIç'u('	 pela .5i'(ti/(lh'

1)i4 ciol de ( 4 1)11/)) III /S','ei'i
/04 Suj ,ernieo '(((/14% Co 1 P 4 l 1 ij,,'/( /ul1n/'l1'?,:

(/(1('lS?Il('IIIIlÇ'O() ('iIl?'('lIlI,' /I(/il .5','. ( ti/ou
S//vtria. L),,'i'à'or iii' ( 1)11/00% j5','i'('iIi'j 4
dos Si,permeri udos ( 05(4!) fl,r/( /04111/4040
(4 ia lilualÇiii 11:

d l t'U)hlCilt(l%'ll( I 4 ,IltI'I'Iii(' jii'Ji .5';'. ()diss'
Si Iii'F'I I I. [)u'el,,r de ( (lilifO (45 P4,,'4 4)41%
iIO.I .Si,/'(',??l('i('U(li 4 ( 10)4/1 j,í( JUIlUpUOl

(/144 'i(lIi('IlIOÇ'il( 4 ('lllre,L:se )i'Ii Si. ( )hus'
.SiIi'crii . 1): reli ,, de ( i'n:f, '(II I'ere, 'i ,'e,.s
(1,1.4 .Siijiei'iiieii ,ul,,s ('isI'I('/oia'/( 'Iuunni ii?
(continuoç' '/o(;	 -----

Si/teria, I)j,'etor /i' ( i)uIf 1111% IS','€'i'it'ei

-	 - -
(l(i('l(IlIe!l11lÇ(i(' ('Ilh'i'tl0' /14/lI 5; (k/ou'

(/4' ( 1)11/1101 /5)41 (('('1.4
(1(1.4 .S)I/.l('l'1i4i'('i((/Il.4 ( ( 11(4/1 ia i/( /I,?FII/III 'li

1 ('(flllihlhl(IÇ'lÍO
(/,l('1i'?hI('1Ilt1('1li) ('11$14' ),Il€' pelo SI .. Otittir
silvow. /)(l'('U?I' de ( '1101/411(5 I'eI'el'l
(1)1.4 .Sl(/1f.'l'IIi('I'( (((/4)4 ( u'I'e/our/( '/soIIspIoIi

5. 074 a 5.199

5.200a 5.268

ANEXO 14 5.269a 5.467

5.468a 5.7/7

ANEXO 15 5,7/8u Õ.08Õ

ANEXO 16 l'.087a 6.532

(i.533 a 7.034

ANEXO 18 ".035 a 7.449

ANEXO 19 -	a 7.955

ANEXO 20	a 8.340

-
ANEXO 21 8.341 o 8.740

NEXO 21 8.741 a 9.144

9.14511 V. 656

ANEXO 24
	

9.657a 10.011	chieumei:loçoo eis! ii.' i,ia' jseis Se (')doi,
Sili'erui. í)ni'l,,' de ( i,,,i/,i,e I'('I'('('I 1(14
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ANEXO 25 10.012 a 10.1% documentação entrei,',v(' pelo Sc Odair
.Ç,liér,o, Diretor de Compras Perecíveis
dos Supermercados CarreJ6ur/( 'hainjion

	

10.197 a 10.214 	enfie iie /11/o gabinete do
Deputado João Batista de Olheira:	- -

	

10. 197 a 10.214	do(-u?nentaçao ('iitJetiie jIelo i,'a/)Iilete do
Deputado João Batista de Oliveira:

	

/0.2/5 a 10.258	documentação entregue pelo Deputado Liii:
Fernando Faria, referente à reunião
realizada cai

10.259a 10.262

10. 203 a 10.344

10.345 a 10.3154

10.365a 10.445

ANEXO 26 10.446a 10.475

/0.476a 10.910

ANEXO 27 10.91Ia 11.097

11.098: 11.106

11.107a 11.1/5

11.116(1 11.381

ANEXO 28 1 L 382 o 11.842

ANEXO 29 11.843 a 12.323

ANEXO 30 /2.324a 12.924

ANEXO 31 12.925, 13.530

documentação entregue pelos Produtores
Rurais na reunião realizada no Município
de Passos;
documentação entregue pelos Produtores
Rurais na ,eunião realizada no Muizuipio
de Uberaba:
(lO('i(?li('iIt(iÇã(l entregue /1/las I'rodutorcs
Rurais 110 reunião realizada no Município

- de Goierniidor Vida/ares.
documentação entregue ,,l,, Si: Ernesto
Enio Budke Krug. Diretor de Política

- Leiteira da Elegé:
documentação entregue pelo Si: 1.,ei'v
V(lilu'l,(i. Prí.'.s i(l('nt(' (/0 Supennercado

documentação e1lt,e,iiie /1(1(1 Si. .1iiiiiir
Gilberto Voorslurs, l)iretor da empresa
l/,tiiria:	 - -
(/(,(iii?i('lit(iÇã() eiiti(',Çiie 1)110 Si: Aii/nir
(;ill,(',l(m VoorsluVs, Diretor da empresa

- Baniria (continuação):
documnemitação entrc,i,'ue na reunião

- realizada no Município de Machado:
dacianentação entregue pelo Sr. Jorge
Rulaz. Presidente da Leite Brasil, na
,eunião realizada em Machado:
(l0(i1i)ieilt(iÇOO ('II i'uul, /1/1/1 Si-. José
Augusto Irójma Reis. Secretário de Estado
da Fazenda:	 -
doeumentaçao co is'ada pela Sr. José
Augusto Trópia Reis-, Secretário de Estado

- da Fazenda (continuação):
documentação enviada pelo Sr. José
Augusto Trópia Reis, Secretário de

- Estado da Fazenda (continuação):
documentação ('li i'iiidii filIo Si-. José
Augusto Trópia Rei.s . .Seietaruo dl' Estado
(1(1 l"azenda_(continuação):
docuniemitaçao Cli rim/a /><-/(i 	Jose
.4 ugu 5(0 lmjium Reis. Secretário de Estado
1/li /(iZCll(/(I (continuação):	 -
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ANEXO 32 13.5310 13.960

/3.961(1 14.228

14.229 a 14391)

ANEXO 34 /4.400a /4.8/4

ANEXO 35 14.815 a 15.206

ANEXO 36 15.207a 15.649

ANEXO 27 15.Ô50a 16.103

ANEXO 38 Ió./04a 16.531

ANEXO 39 - 16.532 /ó.95()

ANEXO 40 Ir: 951 a 16998

/6 90') 17.004

17.005

17.00Óa 17.326

ANEXO 41 17.327a 17541

/7.542o 17.773

ANEXO 42 /7.774a 18.234

ANEXO 43 18.235 a 18.662

ANEXO 44 18.6630 19.088
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.lo.unseniuçíio e,,: ,ua/o j ola Si-. ./ole

.1 I,u.Ito / II (/1(0 k1i . 'i,-< i < . i(// lo de Eau/a
(11.1 /te,:./t,	oFsiIlsliIçí 'u 1;	- -

lIIIlI,'1t(ll	a' 'li 1 :(/(1 /','/	111 .loe
/ I'0/(1I /'el'. S,	'flhIlo dv /(t(l.Io

(/11 /a:i'a/a t 1', 'I?lllIlIl(, ' a
/u 'lIIfllIlI(lÇ'(I( ( .11 voa/a ,itI. ,Sr. Roque
/)ah iii /)ll(toI' /-., keculivo de ( )j . , j i .s da
1'uu,olat
(/111 '1Il?uli!o'(l( 1 ei! (aula julo Si' Roque
1)a/e,,z, l)i,'eo 'r Lt 'uti II de 0/'i ,içoe da

-- Pa,,,,o/ui li '1 1Il(lIIU(IÇ'Ol 1'
.I0(llIliCfllllÇ'1U l ei, (Ou!,, pelo Si' /6 que

/ >1 (Iii l i' Li(,<'liii II' de ()/uo IÇO(.S
/SlrII,0/(It III l(fJ 1(lI(lÇ(i ' 1.
.1.. -uin.'iiri-	,'iii 'aula fie/li .5,'. II. 'que
I)u/ei':. / )' ei',' 1.u .4 'liii ti' de (1/ ., 'raçoe.s da
/'(I!'ifl(i/( ((III 'u:nuaçu' 1:

(li,, (IillIi!(l'.() t'fl('Uli/a jie/ . Si'. Roque
ia. /)i/<*[," Li ti SIO ti. .1.' 0p'.'.içe.t thi

J'oruza11Il('lu'unu.Ij lo!:	-- --
(/ti('(Il?l(ftt(IÇ'Oil co 'ali/o /u -/ c 5,'. Roque
1.)a hill. 1)i I't'IOr Lt ti '(Iii vi, d,' 0pe#,i (as da
Panou/ai (Continua
I/o'uliI:loç'o e,: lOa/a jitIi. Si', 16 'que
1,)a lei:,. DilI'!, ' r L ('('((ti (O de Opei'açit.s iltI
Pa,'u,alat_Ic'lllltillUij'(lll).'.%

(/1 '(i1I1l(flt((i, li,' ,lI! g ', (ft /11/li De,iutadi:
Paulo /'uui;
(II 'c'lln:L'I:raçoo ( .0 ('0(1/a /1(1(1 Si', 1i1'Ii/llI?lUi
!/e:::u/Itt'n: Saiu. ,1,,,,5t,'0 .1v Lsi,ii/,. d

1 ),'%en ('1.1 l'IIfli'IlI, 1, 1fl(/iOl?'ill e ( ',
/:'s 1(1011' - (lil.,',li,
.1.11 íopicilia,' 0 '	it'I.' Sr. !I,i,', 'Id, i
1 ,,tu,ie e Dh?'l e
L,inhon ..
l/l'('fllfl( lltll'illl tI? 'au/li pelo Si'. ./,'a
ie, ' i ia ( ( lIiÇfl( is I',Ih... Pie %ilkiIIt' 1/a
( (
1/1(1 ,onl'l?tla'll, III? i'ia.l.c pelo Si'. uIve
I't'l't'IIlI Compoç /1//lo,
((PR/Iiwiila
(III!' Il?lItIitliÇ'(II 1 ('li (00111 ji.'li ' SI' / '((1? /u ,t.,.
P,'esulenie 1i .Vc'stle:
li.'. (llileIilllç'lll e,?,?, (III! »e1 , Si

PreiI.'n	do 8'szI.' a'I,q,q,q(,l',,.'l.'
d. u'?ci?u'litiiç'a ' c e,: lua/o j,t'/I Si' ha,i Lulito.
!'«_'•''L.'i'!' ,'Veiile (i'onhInuoqo).'
li,. u,ni,lt,:'ci, ' eu ('au!! ,.'1, ' Si /1,10 1,0161.
Pic%Idolu , /o :\'est/e II' '1011,110 j'III '1:



ANEXO 46 I9.520i 19.973

ANEXO 47 19.974 a 20.452

ANEXO 48 20.453 a 20.93/

ANEXO 49 20.932 a 21.393

ANEXO 50 21.394a 21.557

2/.558a 21.908

ANEXO 51 21.909 ti- 22.297

22.29$a 22.377

ANEXO 52 22.3 78 a 22.406

22.407 e 2240$

22.401) a 22.424

22.425 e 22.426

22.427 a 22.436

22.437 a 22.453

22.454 <i

22.461 a 22.793

ANEXO 53 22.794(1 23.249

ANEXO 54 23.250 a 23.7/2

ANEXO 65 23.7/3 a 24.184

tlocianentação enviado pelo Sr. Ivan Zunia,
Presidente da Nestlt (continuação):
documentação enviada pelo Sr. Iran Zunia.
Presidente da NestW (continuação): - -
docwnentação e,zi'iada pelo Sr. Iran Zuni a.
Presidente da Nest/é (continuação);
documentação enviada pelo Sr. Iran Zunia.
Presidente da Nestlé (continuação):
documentação enviada pelo Sr. Iran Zunia.
Presidente da Nestlé (continuação):
documentação enviada pelo Si'. tino
Marques de Oliveira, Presidente da

(/OCunU'ntaÇâO e,t'iida pelo Si. 1l,it,
Marques de Oliveira, presidente da
cnlpre.sa A'utril (continuação);
t/otiimu'mztação e'iit'íiula pelo sr. I'foaii
Pacheco, Presidente tlii CL1dIL;
docununtoção entregue pcIogabinete do
Deputado João Batista de Oliveira:
documentação enviada pelo Si-. José
Pereira Campos Filho, Presidente (1(1
CCPR/Irambé;
(locumnentação enviada pelo Sr. Antônio
Geraldo da Silva, Gerente de Contabilidade
do Supermercado Boa Ma,s'J,é:
(lOCuPfl('flt(IÇãO e,iiitid<i pelo Sr. Jose
Augusto Trópia Reis. Secretário de Estado
da Fazenda:
documentação enviada pelo Sr. Caio
Jadson Alves de Figueiredo, Diretor-
Presidente da COOPLE4L:
docunzentação ent,'eue na reunião do (lia
1011212001:
documentação enviada pelo Sr Liei de
.So,t:a Júnior, Gerente C'o,ne,tial da
Carimba Agroindustrial Lida - "Entre
Rios';
(I(,(UhiU'iit(iÇ(Io enviada pelo Sr. To,naz de
A quina I'om'» rio. Diretor do La/monitório de
Análise de Referéncia Ani,,zal LARA -. do
Ministerzo (1(1 Agricultura:
(linU?Ik'iitaÇãO en iiada pelo ,Si. in,u,: de
Aquino Po,.fÉ,'io, Diretor do IÁRA
(continuação):
(/ocunentação en inuliz pelo Sr. Toma: de
Aquino Poifírio, Diretor do IA RA

documentação enviada pelo Sr. Toma: de
Aquino Poifinio. Diretor do LARA
(continuação): 107



ANEXO 58 24.185 o 24.639

ANEXO 57 24.640 o 25.072

ANEXO 58 25.073 a 25.533

At4EX0 59 25.534 a 25.9/3

25,9/4

ANEXO 80 25.915a 25.970

25.971 ti 26.084

2õ.085 a 26.343

ANEXO 61 26.344a 26.673

26.674 e 26.675

26.67.6 a 26.718

26.71V

26.720 o 26.723

26.724a 26.732

ANEXO 62 26.73./a 26.787

20,7SN ti 26,793

20,7Q4 ci 26. 939

26.940 ci 26.978

2&970a 27.159
108

(/(c('i?n(nhciç'czo ei: iiiulii jielci Sr. li 'oco: de
.491(111(1 !'',lo'io, I)irezor do l..tRA
( ('0fltiflhI0'i•l,
dcouIlcinhc:t'cc 1 10 I'icliiO peic c Se. Ti 10(1: de
.4qciiiuc Pc',i,i',.,. i)i,t'ioi'iicc 1..tR.4

(I(i('lil1iClll(lÇ'(l) e,n'jailii pelo Sr. Toma: de
4 cju:icc Pc hino. /)ire:. ci' do 14R1

T)ou,nc.'cciccç'ac 1 ( .fl 110(10 pelo Sr. / Oina, de
Aqion c 1'. ' ii,'ic 1, 1),, etc cc' cl.
(c'oIitUicocl1'cUc
dc cc 'ii cc1eb?lciç'dc) eh? ccc,cidc I c ei.. .5!. l''c'cilic'l coo,

Ld,c,u' Ii,'ccc'o'c. (c'c'c cUi .Ilic'lo/lo'cc da
,J?l'o'cci//ci.lc/llfldUhlIc'Ic',ct'lI/.'
dol'unu'nhcçch c e,, coo!,, j ,oIcc .NI ,  lo
percira ( lImpaI li//o,. 1','o.co/oc, te o/co
(( I'I?J/tcucil.ce.'
dcc'iccccc'cctcçoicc onc'iculoi jiolo Sr. Rccq,io
1)ol ,c,. 1), leio,' Ec ,ee,,i, ic cc lo ( ),ccc'b'ci( 't)oc ii.:
F'ccm'nucIii,'
dc 'cii clli'IltoÇiic c'Ijc 'icci/cI /o'/0 .S c' , ,/ccII,e,i,,
Saiais,c,, de .S,c,i,. (101 ecccjdh'o'.ccc \'ictc'u
doccoccenioiçoic c •fl d'bula jccíc c 'cc' 'tolcilh,e,io
.Santci,io do Sou. (1. o/o? ednpl'e.coc .Vut,'cr
1 ('o'JIO!liicIç'cic '1:
do c'i(hbii'hitdiÇOIO' iii c'iodoo /10/o Si'. Soiji,,nâo,
lt'i,vo'i ccc ole .So 'iici. ci,, (hbl,)l(.Çil .411(rO%0
.4 ,'pnco:e,c, (ccoicc iJo/oL
(/dcCbObciehitcdç li,' t y ic'jOO/ui /1(1(0 Sus. Aoirio
,l1,ilciçc 'li. /Ic'c c/u'ietcIl'cco iii, j 'o,o/onicc A 1,1010
& DeI,/cicto'c_co',, lido. 
dmccuccceiciciçc:c 1 eclll'i'c:loe c O 'IcI Si-. (ei,.
(;c,,,,o', Çfo,'c,,,,j, 1)c lei ,'.(;o',cc/ cl,, /.%1,'t:
ci0C'iOhclO'iltciÇlIc 1 ('l?tl'h.'11'iic' /,elo Sr. .'O!,,,l'lc 1

(' a,Tci//ccc. ccc co' ccc,,' .1., / .11111
dico',cmne,,tc,u,'occ c'cllr,'ci,c' /O'/c	1 ,'c', ccl,,? .1,,,.'
lia: Ribeiro, ci,
/d )c' ?1 cl ? c'c ? l 1 i'ccc cciccc,oic, /cc'Icc .S'c. ,Ic,c,'
Aii ,c/llchl / 'ca/ctcc ke,.c . .S'ec','etcc,',cc Oh 1tOiO/()
dcc
da('licci('lllOÇ'o?lc O'h,c'ioOi/,I ,,,'i(c i.,iI's,cc'to' dc,
t)ej'utcu/cc Io,c,1c • ISolo:
cill'julcic'ciiccd,'olcl 1,1104/0 /, /.	d,,c/clllc'tc' ci.'
1)o'j0ctic/cc L,/iio,icic, II, ci!icicIc'
cic ?O'l0lllc'l1ioO, ' co' cci i'ldld/dc /10'1. , SI	.1,4 si'

,'ciciiccio'I H,o'l,c co, (o'l'o'?itc' da DAI.
E)i.c t,'ihcocoic ccci .5,, . .5 tlj'C?'fliC ii 'oul. cc
Lj,w'.thc,i L'hcoc.
(Icd('iil?lOfltdlÇ'OI(' (Ii 111010 /Itii • L,t,'ti



	

ANEXO 63 27.160 a 27.620	documentação enviada pelo Extra
Hipermercados:

	

27.62 1 a 27.625	documentação entregue pelo çabiiuie do
l)epurodo João Bosisiade Olheira:

	

27.626 a 27.630	h)(ll?1J(nta(ãO e?? ?iUd(I f)tl() Sr. JO(U)
(orlas de Figueiredo Neto. Diretor de
Assuntos coiporativos do Coinjur:
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Membros da CPI

Efetivos
Presidente: Joi	B.trit,t dc ( )li cIrl

Vice-Presidente: IiuIu Itau

Relator: Luiz 1cinandc I'tria

lcuI( (unça1'cs

\itni	:\iidradc	 9' IOT
DP CAMiLO &Ht1j3

Doçzo de:'4-	i•C•(ristiin	(.aned
-	-

kciuil Kumaira

\I : ruic ) l\.Ingussu

Suplentes
Ill;1(-

1)il,.ii NIcl(

1 -:- flLLIl( 1 Batista

( i1 Pereira

iir \uueIra

\larccI (tnçaIvcs

Marcas Rcgis
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A partir de demandas dos produtores de leite

cm Minas - representados pela Federação LLI

Agricultura do Estado de Minas Gerais (FAEMG) e

pelos sindicatos que a integram -, a

.\ssembléia Legislativa instalou esta Comissão

Parlamentar de Inquérito, com o apoio unnimc de

seus Deputados.

Este relatório final demonstra como é possível

J:ender interesses legítimos do povo mineiro,

rstando com a independência do Poder

Legislativo  com a participação da sociedade civil.
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