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CONTRABANDO

Como atravessadores levam ilegalmente para SP toneladas do produto da Serra da Canastra

Na rota
do tráfico
de queijo
DANIEL CAMARGOS
Enviado especial

Medeiros, São Roque de Minas e
Campinas (SP) – Para ser vendido em
outros estados, o queijo canastra feito
com leite cru, considerado patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais, precisa se submeter a uma complexa rede de contrabando que envolve atravessadores (chamados de queijeiros), desvio das rodovias principais
por estradas de terra durante as madrugadas para fugir da fiscalização,
falsificação de rótulos e esquemas para “esquentar” o queijo utilizando registros dos poucos produtores autorizados. A reportagem do Estado de
Minas acompanhou toda a cadeia do
queijo, desde o momento em que a
vaca é ordenhada até o trabalho do
queijeiro e traça os caminhos obscuros de um dos produtos mais emblemáticos da cultura mineira.
O que se chama de queijeiro é uma
empresa, com diversos funcionários, e
que há pouco mais de um mês não pode emitir nota fiscal. A pressão maior se
deve a uma tentativa do governo estadual em regulamentar a produção de
queijo. Em janeiro deste ano foi editada
a Lei 19.492, que aguarda regulamentação e pretende minimizar a informalidade na produção de queijo de minas
artesanal. Enquanto isso não ocorre, a
realidade é outra. Para vender o queijo
feito com leite cru, os produtores precisam se cadastrar no Instituto Mineiro
de Agropecuária (IMA). A certificação
demanda um investimento de R$ 20

mil a R$ 50 mil. Os critérios para o cadastrosãovariadoseexigemumaqueijaria (local em que é feito o queijo), sem
contato direto com o curral, além de
medidas de higiene para a produção.
Em um universo de mais de 30 mil
produtores de queijo em Minas Gerais,
apenas175têmcadastronoIMA.Aconsequência é uma imensa produção que
não pode ser comercializada legalmente. Somente em São Roque de Minas
são mais de 1,5 mil propriedades, com
produção estimada de 40 toneladas por
semana. A reportagem acompanhou o
trabalhodeumqueijeiro,que,nasemana passada, levou 9,07 toneladas para
uma dezena de cidades próximas a
Campinas (SP). A principal lei federal
que rege a comercialização de queijo é
de1952edeterminaque,paraumqueijo mineiro ser vendido em outro estado, são necessários 60 dias de cura. Ou
seja, o queijo deve esperar por dois meses em um entreposto fiscalizado pelo
Ministério da Agricultura até o momento da venda, quando recebe o carimbo do Serviço de Inspeção Federal
(SIF). Há seis entrepostos em Minas Gerais (Abadia dos Dourados, Cruzeiro da
Fortaleza,Coromandel,Araxáedoisem
Patos de Minas). Apenas 40 produtores
são vinculados a esses entrepostos, o
que representa uma comercialização
depoucomaisde40toneladaspormês.
“O mercado consumidor, principalmente o paulista, quer o queijo
fresco. O queijo curado serve apenas
para ralar e fazer pão de queijo”, afirma queijeiro de São Roque de Minas,
que pediu para não ser identificado.

RENATO WEIL/EM/D.A PRESS

Para evitar fiscalização, caminhão carregado de queijo passa de madrugada por estrada de terra perto de Fortaleza de Minas
Somente esse queijeiro vende por
mês, de maneira ilegal, a mesma
quantidade que os seis entrepostos
juntos para o mercado paulista. Com
nove funcionários e um galpão para
armazenar, lavar e preparar o produto, o queijeiro funciona como uma espécie de entreposto, mas não aguarda
60 dias nem tem cadastro no IMA.

MÉTODO A primeira parte do trabalho

do queijeiro é buscar os queijos nas fazendas. A reportagem acompanhou
um atravessador que tem duas caminhonetes,cadaumacomdoisfuncionários, que recolhem os produtos na segunda, terça e quarta-feira. Eles passam
em dezenas de propriedades rurais, a
maioria pequenas, que sobrevivem exclusivamente da venda do queijo e da
mãodeobrafamiliar.Depoisderecolhidos, os queijos são preparados para o
transporte e venda em um galpão na
áreaurbanadacidade.Trêsfuncionárias
se encarregam de lavar os queijos e separá-losportamanhoequalidade.Parte
da produção é colocada em caixas. Alguns, de tão frescos, precisam ficar envoltos em canos de PVC para que não
desmanchem. Os piores queijos são
imersos em baldes com sal grosso e depois ralados. O destino são fábricas de
pão de queijo, a maior delas localizada
em Hortolândia (SP).
São produtos sem nota fiscal e que,
além de não cumprir as regras sanitárias, geram um rombo aos cofres públicos, pois não recolhem impostos. O
queijeiro explica que algumas cidades
dointeriordeSãoPaulo,comoBragança

DESCAMINHOS
Um complexo esquema é usado para
driblar exigências e vender em São
Paulo o queijo canastra feito
com leite cru

Paulista, têm uma fiscalização mais rigorosa. “Supermercados foram multados por vender queijo de minas sem o
SIF”,explica.Asoluçãofoifalsificarrótulos de dois laticínios, um de Araxá e outro de Poços de Caldas, detentores do
SIF, e embalar o queijo artesanal das fazendas de São Roque de Minas. Outra
estratégia utilizada – esta pelos queijeiros que vendem no território de Minas
Gerais – é “esquentar” o queijo sem registronoIMAemalgumasdas175queijarias com registro.
Depois de carregar o caminhão, a
carga deixa o depósito às 19h15 e segue
viagem. São dois “obstáculos” principais.OprimeiroéumabalançadepesagemobrigatóriaentreascidadesdePassoseItaúdeMinas.Olimitedecargapara o caminhão é de nove toneladas. Só
de queijo, no entanto, são 9,07 toneladas. A tática é virar à esquerda no trevo
de Fortaleza de Minas e depois pegar
um desvio de 17 quilômetros em estrada de terra até chegar em São Sebastião
do Paraíso. Na BR 491, o caminho segue
sem problemas, porém antes de chegar
na divisa com São Paulo, onde há um
posto da receita estadual, o caminhão
sai da rota principal mais uma vez e segueparaArceburgo,emumaestradade
terra de 10 quilômetros de extensão.

APREENSÕES “No mês passado tinha
uma blitz da polícia nessa estrada de
terra e obrigou o caminhão a passar no
posto da receita. Recebi uma multa de
R$ 10 mil. Os motoristas esperaram lá e
a carga só foi liberada depois do pagamento”, conta o queijeiro. Ele deu sorte
de não ter a carga apreendida e depois
eliminada em um aterro sanitário. Nos
cinco primeiros meses deste ano, os fiscais do IMA já deram fim a mais de 34

toneladas de queijo, uma média de 6,8
toneladas a cada mês. O rigor é maior
do que no ano passado, quando foram
incineradas 68 toneladas de queijo,
uma média de 5,6 toneladas por mês. O
presidente do IMA, Altino Rodrigues
Neto, reconhece o contrabando e diz
não ser possível fiscalizar toda a movimentação.“Apesardasleis,oqueijonão
parou de ser produzido e cada vez aparecem mais rotas”, afirma.
EmSãoPaulo,aparadaseguintedos
contrabandistas de queijo é Mogi Guaçu. Lá, uma Kombi serve de apoio para
a distribuição do queijo. Mais adiante,
emHolambra,funcionáriodoqueijeiro
passam parte da carga para a Kombi. A
primeira parada do veículo é um depósitodeumsupermercadonoBairroSão
Bernardo, em Campinas. O segundo
destino foi o Bairro Parque Industrial,
um dos mais nobres da cidade. No Empório Derinho, uma loja sofisticada, o
queijo canastra é chamado de “queijo
minasmeiacura”ecustaR$14oquilo,o
dobro do que o queijeiro paga.
A terceira parada da Kombi é em
um distribuidor de frios na cidade de
Louveira. No total, a Kombi e o caminhão do queijeiro fazem 35 entregas
em uma dezena de cidades. Uma parte dos compradores também são distribuidores, que repassam os queijios
a pequenos estabelecimentos. A
exemplo do queijeiro acompanhado
pela reportagem, há pelo menos outros 40 somente em São Roque de Minas. Com estratégias semelhantes, eles
abastecem outras regiões de São Paulo
e do país. “É igualzinho a uma máfia”,
compara a mulher do queijeiro.
“Quando tem uma fiscalização um liga para o outro e todo mundo fica sabendo”, acrescenta.

DESVIOS

Para levar o queijo a cidades paulistas, atravessadores
usam rotas para evitar pesagem obrigatória e fiscalização

POR DENTRO DO CANASTRA
O processo de fabricação artesanal do queijo canastra de leite cru é considerado patrimônio cultural e imaterial de Minas. Uma lei federal de 1952 exige que o queijo seja curado
por 60 dias antes de ser vendido em outros estados. Depois
de pronto, o queijo deve esperar esse prazo para que bactérias boas confrontem as bactérias danosas à saúde. Esse
processo confere sabor especial ao queijo e garante que o
produto não transmita doença.

COMO FUNCIONA
A produção do queijo canastra de
leite cru que vai sem certificação para São Paulo é feita em
pequenas propriedades de
cidades como São Roque de
Minas, Medeiros e Tapiraí. A
maioria dos produtores não tem
cadastro e não espera o período de
60 dias de cura do queijo, processo para controle de bactérias. Sem a cura por período mais longo não é possível obter o selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) nem
autorização para venda em outros estados.

Como boa parte dos produtores
não pode emitir nota fiscal
nem vender queijo no mercado formal, os atravessadores entram em cena. Os chamados “queijeiros” montam
uma estrutura para levar os
produtos para fora do estado, preferencialmente para o mercado paulista. O primeiro
passo é comprar o produto nas propriedades mineiras.
Funcionários dos queijeiros percorrem fazendas da
região em caminhonetes para recolher o produto.

Depois de recolhido, o queijo é levado para galpões, lavado e
preparado para o transporte.
Os produtos são armazenados
em câmaras frias e separados
em caixas de acordo com o tamanho e a qualidade. Uma parte chega a receber rótulos falsos de
laticínios de outras cidades. A tática é usada para simular
que o queijo tem selo do SIF e é feito com leite pasteurizado – e não cru. Os piores queijos são salgados e ralados
para ser vendidos a fábricas de pão de queijo.

O passo seguinte é transportar a
mercadoriaparaSãoPaulo.Areportagem do EM acompanhou
o trajeto de um caminhão com
9,07 toneladas de queijo – acima do limite de nove toneladas
permitido. O motorista pega rota
alternativa, em estrada de terra, para
desviar da pesagem obrigatória. Outro trecho sem asfalto é
percorridoparaevitarpostofiscalechegaraMococa(SP).Em
Holambra, um funcionário do queijeiro enche uma Kombi de
queijos e segue para Campinas para distribuí-los.

As entregas são feitas em um depósito de supermercado e em
empório localizado em bairro
nobre de Campinas, o Jardim
das Indústrias. A exemplo de
Campinas, o queijo é distribuído em cidades como Bragança
Paulista, Vinhedo, Hortolândia, Valinhos, Indaiatuba, Louveira, Socorro, São João da Boa Vista, Itapira e Atibaia. Parte dos compradores também revende o queijo. O esquema é feito de maneira semelhante por cerca de 40 queijeiros de São Roque de Minas.
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Exigência de maturação por 60 dias é apontada como estímulo para ação de atravessadores.
Governo de Minas quer reduzir prazo para estimular a legalização dos pequenos produtores

Quando a cura é problema
DANIEL CAMARGOS

O presidente do Instituto
Mineiro de Agropecuária (IMA),
Altino Rodrigues Neto, revela
que o governo mineiro está preparando um pedido de equivalência da legislação estadual
com a do governo federal, como
forma de permitir que pequenos produtores não precisem
esperar 60 dias para curar o
queijo e vendê-lo. “Vários estudos encomendados pelo IMA
mostram que o queijo chega a
um ponto saudável quando curado por um período de até 21
dias”, afirma Altino. O período
menor é apontado como uma
saída para permitir a venda legal do produto fora de Minas
Gerais. Hoje, como pequenos
produtores não têm capital para se adaptar à exigência de prazo, eles acabam vendendo o
produto fresco para queijeiros.
O coordenador técnico estadual do Programa Queijo Minas
Artesanal da Emater, Albany Arcega, para quem “o consumidor
que experimenta o queijo curado não o troca mais pelo frescal”, diz que o período de duas
a três semanas é essencial para
escorrer o soro do queijo. A cura é um processo em que as
bactérias nocivas são eliminadas pelas boas. Entretanto, o
tempo exigido pela lei federal
é considerado exagerado.
Para o presidente do IMA, a
lei federal, criada no período
posterior à Segunda Guerra
Mundial, beneficia os importadores e desfavorece pequenos
produtores. “As normas de inspeção são de 1952 e foram feitas
para atender o mercado externo”, avalia Altino. Para vender o
queijo no território mineiro, a
lei estadual previa um período
de maturação de 21 dias. Entretanto, esse prazo é flutuante,
pois o processo da cura depende da umidade e isso varia de
acordo com a época do ano. Por

isso foi estabelecido o percentual de umidade de 45,9%.
O presidente do IMA, entretanto, reconhece que somente a redução do tempo de
cura não basta. Na opinião de
Altino, a lei estadual editada
em janeiro deste ano, que
aguarda regulamentação, pode ser uma saída para o nó do
setor. “A lei prevê a possibilidade de agroindústrias nas
pequenas propriedades, mas é
preciso fazer isso sem abrir
mão da qualidade”, defende.
Para fomentar as agroindústrias, que incluem os pequenos produtores de queijo, o
governo estuda a concessão
de uma linha especial de crédito e até o pagamento de indenizações por vacas que precisem ser sacrificadas por estar doentes. Arcega, da Emater, explica que o trabalho é
preventivo e etapas essenciais
são a vacinação do gado contra tuberculose e brucelose.
Além disso, ele considera fundamental preparar o curral e
construir uma queijaria dentro dos critérios do IMA.

Brasília – O queijo artesanal fabricado em Minas e vendido de maneira clandestina
pelos chamados queijeiros está na mira da fiscalização em
outros estados. No Distrito Federal, onde diversos tipos de
queijos mineiros fazem sucesso, o número de apreensões
cresceu este ano. Apenas nos
cinco primeiros meses, foram
retidas nas barreiras montadas nas estradas 30 toneladas
de queijo, 50% mais do que as
20 toneladas recolhidas durante todo o ano passado. Os
queijos saíram de vários municípios mineiros e seriam entregues a distribuidores ou direto em bancas que comercializam os produtos.
A apreensão de produtos de
origem vegetal e animal sem
origem ou irregulares somou
50 toneladas entre janeiro e
maio de 2011 no Distrito Federal. “Esse valor refere-se apenas
à fiscalização de trânsito”, informou o gerente de Inspeção
da Defesa Agropecuária e Inspeção de Produtos de Origem
Vegetal e Animal (Dipova), órgão da Secretaria de Agricultura do DF, Cláudio Paiva. No
mesmo período em 2010, foram apreendidos 47 toneladas
de itens variados, dos quais 17
toneladas são origem vegetal e
animal. “O aumento de 194%
no recolhimento de mercadorias se deve à intensificação
das fiscalizações realizadas pela Dipova. Há uma semana,
por exemplo, foram intercep-

PASSO A PASSO

Atravessadores compram queijo de pequenos produtores e vendem em SP

Queijeiro recolhe mercadorias frescas em São Roque de Minas

Para poder conseguir
o sustento, preciso
fazer o queijo
■ Maria José Cruvinel, produtora

PRESSÃO O presidente da As-

sociação dos Produtores da Canastra, Luciano Caravalho, reclama de uma “pressão” para a
pasteurização do leite. “O mesmo mal que o leite cru faz o leite pasteurizado também faz”,
defende. Ele também diz ser
favorável a que o queijo seja
curado e não vendido fresco,
como fazem os atravessadores.
Luciano entende que outra lei,
de 2002, criou duas classes de
produtores: uma legalizada e
outra não. Isso porque foi essa
lei que reconheceu o direito de
o produtor fazer o queijo artesanal de leite cru em regiões
onde a prática é secular: Serra
da Canastra, Serra do Salitre,
Planalto de Araxá e Serro. Mas
Luciano lembra que, antes da
lei, a fiscalização era frouxa.

Cresce número
de apreensões
JORGE FREITAS

FOTOS: RENATO WEIL/EM/D.A PRESS

Os queijos são lavados e embalados em galpões na área urbana

Um caminhão sai carregado do galpão com destino a São Paulo

tados 800 quilos de queijo vindo de Minas e de Goiás.”

QUALIDADE Os consumidores

defendem a comercialização
dos queijos de Minas sob o argumento de que a qualidade do
produto artesanal é superior à
do produto industrializado. Em
relação aos preços, dizem que
são menores do que nos supermercados, embora a variação
atinja R$ 3 na comparação entre os valores de vendas nas feiras brasilienses. Um quilo de
queijo Minas pode custar R$
14,90, R$ 13,90 ou R$ 11,90, dependendo da feira. Todos esses
produtos contam com o selo do
Serviço de Inspeção Federal
(SIF), que autoriza o produto a
atravessar as fronteiras estaduais sem ser retido.
Dona de uma barraca em
uma feira do Distrito Federal, na
qual vende queijo de minas há
30 anos, Sueli Fraga dos Santos
disse que viaja à cidade de Valença (RJ) para visitar a família e
leva queijo curado de Minas para fazer pão de queijo. "Lá em
Valença também criam gado e
produzem leite, mas não têm
queijo bom como esse. O nosso
vem de Araxá e Guarda-Mor.
Chamam também de queijo
caipira, não é rotulado", elogiou.
Para ela, a fiscalização comete
uma injustiça porque “tira mercado dos pobres que vão buscar
queijo em Minas e trazem para
vender aqui em Brasília”. Sueli
defende que o problema de fiscalização deveria ser resolvido
no estado de origem e não junto
a quem adquire o produto.

Em Holambra (SP), os queijos são transferidos para uma Kombi

A Kombi parte para distribuir produtos em Campinas e região

Um funcionário do queijeiro faz entrega na cidade de Louveira

Dificuldades para
pequenas fazendas
Buracas era o nome dado
pelos moradores da região da
Serra da Canastra a um artefato improvisado de couro e
madeira usado para transportar o queijo. Buracas também
é o nome de um povoado de
São Roque de Minas onde fica
a Fazenda Taquaril, de Maria
José Cruvinel. Ela e a filha,
Aparecida Sebastiana Cruvinel, executam todo o trabalho
da propriedade e fazem entre
quatro e cinco queijos por dia,
30 por semana, que vendem
para o queijeiro. O pagamento é feito à vista: R$ 210 ou R$
7 por queijo. “Meu marido
morreu há 26 anos. Meus filhos se casaram e saíram de
casa. Para poder conseguir o
sustento, preciso fazer o queijo”, explica Maria José.
Mãe e filha acordam cedo
para tirar o leite da maneira tradicional, sem ordenha mecânica. Amarram as patas e o rabo
da vaca e prendem o bezerro. Às
10h, Aparecida vai trabalhar em
uma escola, como servente, e
Maria José, de 63 anos, prepara
o queijo durante o restante do
dia. Receosa por não ter conseguido arcar com as despesas para seguir o padrão estabelecido
pelo IMA, Maria José justifica a
aparência simples da propriedade. “ É só eu e minha filha. Se
fosse fazer a casinha do IMA (a
queijaria), eu teria primeiro que
reformar minha casa, que está
muito velha”, afirma.
Maria José faz questão de dizer que todo o trabalho é executado com muito capricho e
limpeza. “Coloco uma touca para não ter perigo de cair cabelo
no queijo. Minha filha colocou
redes na janela da casinha. Faço
queijo desde criança e nunca tive problema”, reforça Maria José. As exigências para a produção do queijo de minas artesanal podem gerar um drama social. Quem faz o alerta é o presidente da Associação dos Produtores da Canastra (Aprocan), Luciano Carvalho.
“Se eu trabalhasse com leite, e não com o queijo, não teria serviço para minha esposa
e meus filhos. Somente eu tiraria o leite e venderia para a
cooperativa”, diz Luciano. Ele
sustenta que a produção do
queijo na região da Canastra é
uma maneira de fixar as famílias no campo. “Se o produtor
tiver que parar de fazer queijo
vai aumentar o número de
pessoas nas favelas em Belo

Horizonte”, prevê.
Luciano é um dos poucos
produtores da região da Canastra que segue os preceitos do
IMA. Há seis anos investiu cerca de R$ 20 mil na Fazenda Esperança, em Medeiros. Passou
a ter a ordenha mecânica, construiu uma queijaria, pavimentou o curral e cumpriu as dezenas de critérios para conseguir
o cadastro. “Não houve uma
valorização do produto certificado. A média do preço paga
pelos queijeiros é R$ 7 e quem
investiu consegue vender por
R$ 9”, lamenta.
A ONG Sertãobras defende
a legalização do queijo de leite
cru. Consultor da ONG, Aluísio
Marques destaca que a preferência do mercado pelo queijo
fresco tem que ser aceita pelos
produtores – mesmo aqueles
que reconhecem que o tradicional da Canastra é o queijo
curado –, pois eles não têm capital de giro e acabam fazendo
negócios com os queijeiros, já
que recebem o pagamento à
vista. “Sem o produtor não
existe o queijo. A colocação deles no mercado precisa ser trabalhada de forma mais profissional pelos órgãos governamentais”, entende Marques. A
ONG apoiou a produção de um
documentário, dirigido por
Helvécio Ratton, chamado O
mineiro e o queijo.

ENTRAVES Outra dificuldade é o

acesso a algumas propriedades.
Os pequenos produtores, isolados pelas precárias estradas de
terra e também pela própria
condição geográfica da Serra da
Canastra, dependem do queijeiro para receber produtos do supermercado da cidade ou mesmo enviar encomendas para
outras fazendas. Na quarta-feira,
Maria José enviou um saco de
café por meio de um atravessador para outra fazenda, que
também faz parte da “linha do
queijo”, como é chamado o trajeto dos queijeiros.
Chegar na fazenda de
Otusseviano Freitas, o Otinho,
é dificílimo. Na parte alta da
Cachoeira da Matinha a paisagem é uma das mais belas da
Serra da Canastra, mas impede
que ele tente vender outro
produto que não seja o queijo.
“Não pode vender leite no latão e o caminhão com o tanque não chega aqui. Eu não tenho opção. Preciso fazer queijo”, afirma. (DC)

