
 
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2017 

 

 

Nota de esclarecimento: 

 

 

Durante minha fala na coletiva de imprensa de pré-lançamento do Censo Agropecuário 

2017, ocorrida no dia 03 de abril de 2017, às 10h, nas dependências do IBGE, Rio de 

Janeiro, mencionei que havia uma relação de usuários, os quais nomeei Consultivos 

(relação anexa), posto assim considerá-los porquanto estarem sempre participando, 

opinando, discutindo conosco, sem qualquer vínculo formal, sobre o conteúdo conceitual e 

demais abordagens referentes ao Censo Agropecuário. 

 

Ressalte-se que tal menção não significou dizer que estes usuários apoiaram a proposta de 

conteúdo para o novo projeto do Censo Agropecuário, proposta esta divulgada em meados 

de março de 2017; muito pelo contrário, a participação deste grupo na discussão se deu 

exatamente por não concordarem com a proposta. 

 

Na coletiva, foi apresentado um questionário, com modificações em relação àquele liberado 

em meados de março, e entre estas modificações está a reinclusão de variáveis monetárias, 

que permitirão valorar a produção e gerar inúmeras análises referidas à atividade, sendo 

este, o pormenor a que me referi quando mencionei, na coletiva de imprensa, que este 

retorno foi aprovado pelos usuários consultivos, o que não significa dizer que estes 

usuários aprovaram todo o questionário, pois, notadamente, ainda continuam demandando 

mais alterações. 

 

 

 

Antonio Carlos Simões Florido 

Gerente Técnico do Censo Agropecuário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Usuários Consultivos 
 
Marcelo José Braga - UFV e Presidente da SOBER 
Sergio Scnneider - UFRS e Vice-presidente da ALASRU 
José EustáquioRibeiro Vieira Filho - IPEA 
Antonio Mácio Buainain - UNICAMP 
Steven M Helfand  - Universidade da Califórnia 
David Wykerson - CONTAG 
Decio Lauri Sleb - CONTAG 
Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho - USP 
José Gasques - MAPA 
Mauro Delgrossi - UNB 
Sônia Bergamasco - UNICAMP 
Joacir Rufino de Aquino 
Lauro Mattei - UFSC 
Paulo Poleze - CONTAG 
Vicente de Azevedo Marques - INCRA 
Ernesto Pereira Galindo - IPEA 
Carmem Priscila Bocchi - MDS 
João Marcelo Intini - Camara 
Acácia Neves - INCRA 
Alberto Di Sabbato - UFF 
Eliseu roberto de Andrade Alves - EMBRAPA 
Zander Soares de Navarro - EMBRAPA 
Karla Emmanuela Ribeiro Hora - UFG 
Miriam Nobre - SOF 
Ademar Romeiro - UNICAMP 
Cristiano Ferraz - UFPE 
José Eli da Veiga - USP 
Sergio Leite - UFRRRJ 


