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Destaque

Brasil livre de aftosa

A FAEMG, o governo de Minas 
e o Ministério da Agricultura 
fizeram a comemoração no Par-
que da Gameleira, em BH, pelo 
esforço dos órgãos oficiais de de-
fesa sanitária, dos sindicatos ru-
rais, dos produtores e da indús-
tria pecuária para erradicação da 
doença.

O presidente do Sistema FAEMG 
fez também o lançamento oficial 
do FUNDESA (Fundo Estadual 
de Desenvolvimento e Defesa Sa-
nitária Animal), outra demanda 
do setor produtivo.

COMENTÁRIOS

Roberto Simões – presidente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FA-
EMG)
“Esse feito grandioso só foi possível porque foi reali-
zado por várias mãos. Estamos caminhando para um 
futuro livre de enfermidades animais no estado. O 
Fundesa será a garantia para chegarmos lá”.

Pedro Leitão - secretário de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
“Essa é uma vitória de todo o povo mineiro e irá im-
pulsionar ainda mais o setor, especialmente as expor-
tações de carne bovina, animais vivos e produtos da 
bovinocultura em geral, contribuindo para a geração 
de emprego e renda”.

Marcílio Magalhães – diretor do Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA)
“Sabemos bem o esforço hercúleo para chegarmos 
a este ponto. Conquistamos a chancela que hoje ce-
lebramos, mas teremos agora pela frente um desafio 
ainda maior: manter esse status.”  

Breno Mesquita - diretor da FAEMG e presidente 
das Comissões Técnicas de Café da CNA e da FA-
EMG
“O lançamento do Fundesa e o status do país e de Mi-
nas como livres de aftosa com vacinação agregam va-
lor e mostra para o mundo que nós produzimos muito 
bem, mas, principalmente, com responsabilidade”.

Rodrigo Alvim - Diretor da FAEMG e presidente da 
Comissão Nacional de Pecuária Leiteira da CNA
“Temos de manter a doença erradicada. Não dá para 
relaxar, descuidar, distrair. E o Fundesa é uma ferra-
menta indispensável à este processo.”
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Altino Rodrigues Neto, superintendente técnico da 
FAEMG
“A não-necessidade da vacina contra aftosa represen-
tará uma economia de milhares de reais, que poderão 
ser aplicados no combate a outras zoonoses e enfer-
midades, como Influenza Viária, peste suína, tubercu-
lose e brucelose”

José Arnaldo Cardoso Penna - vice-presidente da 
Associação dos Suinocultores do Estado de Minas 
Gerais (ASEMG) e presidente da Comissão Técnica 
de Suinocultura da FAEMG
“É uma grande conquista, porque dá mais consistên-
cia e segurança para o produtor”.

Ana Claudia Souza – Assoc. dos Criadores do Gado 
Zebu (ABCZ)
“Será um marco para o comércio internacional. Par-
ticipo de feiras em todo o mundo e sinto que ainda 
há resistência dos países compradores pela falta desse 
reconhecimento, que precisava mesmo chegar”.

Sílvio Silveira – Presidente da AFRIG
“O fundo sanitário privado já é uma realidade em di-
versos estados brasileiros, e é uma garantia importan-
te para o produtor e para a indústria”.

Antônio Carlos Vasconcelos Costa – presidente da 
AVIMIG  

“A criação do FUNDESA dá ao produtor condições 
legais de agir imediatamente em casos de enfermida-
de do animal, aumentando a credibilidade do país em 
negociações internacionais. Era um desejo antigo nos-
so que hoje se concretiza”.

Cristian Kelly Ramires, executiva sindical do Sin-
duscarne 

“A erradicação da febre aftosa representa a efetivação 
da cadeia produtiva. Reconhecemos a importância da 
parceria entre o campo e a indústria. Isso é o que vai 
fazer a diferença tanto no mercado interno, quando 
externo.”

Antônio Carlos Barbosa Álvares - presidente do 
Sindicato dos Produtores Rurais de Pompéu
“Em minha trajetória como pecuarista, nunca me de-
parei com um caso dessa doença. Mas nunca deixa-
mos de vacinar. É uma conquista importante, me sinto 
orgulhoso por fazer parte dessa vitória”

José Eder Leite – presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Pitangui 
“O produtor fez o seu papel, contribuiu muito para 
chegarmos ao ponto em que estamos hoje. Temos que 
comemorar, mas precisamos continuar trabalhando 
por novas conquistas”.
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Cotações

Mercado

SUÍNOS
ASEMG DEFINE EM R$3,30 O VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO DO KG/SUÍNO VIVO DESTA SEMANA

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais desta quinta-feira (05) definiu o valor de R$3,30 para a comercialização do quilo do suíno vivo no 
Estado, valor este estabelecido entre os presentes em plenária e via videoconferência. Segundo dados do Mercominas, a comercialização 
no Estado transcorreu da seguinte forma: 84% a R$ 3,00, 12% a R$ 3,30, 4% a R$ 3,20. Válido lembrar que o valor de R$3,30 tem validade 
de sexta a quinta, ou seja, entre os dias 06 e 12/04, quando haverá nova reunião presencial de Bolsa.

Fonte: ASEMG - Acesso: 06/04/18

. Frango Abatido Resfriado: KG / atacado = R$ 3,80

. Frango Vivo -KG / Posto Granja: Média do Mercado = R$ 2,10

Fonte: AVIMIG - Acesso: 06/04/18

FRANGO

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 06/04/18

Gilman Viana - pecuarista e ex-presidente da FA-
EMG 
“O gestor agropecuário tem que se adaptar aos no-
vos tempos sem tomar prejuízo. Daí a importância 
do Fundesa.  O produto que vai para o mercado não 
se sustenta com a propaganda do produtor, mas sim 
com a aceitabilidade do consumidor”

Wallisson Fonseca – analista de agronegócios da 
FAEMG
“As medidas anunciadas aqui são divisoras de água: O 

Conseleite, que é o preço referência para o pecuarista 
de gado leiteiro, e o FUNDESA, trazendo a possibili-
dade de abertura de mercado. Toda cadeia produtiva 
sairá ganhando”.

Walter Ribeiro - coordenador do programa Balde 
Cheio em MG 
“A erradicação da febre aftosa e o desejo que temos de 
fazer o mesmo com outras doenças, como a tubercu-
lose e a brucelose, só são ruins para as indústrias das 
vacinas”

Fonte: Sistema FAEMG
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Uma comissão de representantes do Parlamento Euro-
peu foi recebida nesta terça-feira (03) pelo ministro Blai-
ro Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), que 
estava acompanhado do presidente da Embrapa, Mau-
rício Lopes, e do presidente da Confederação Nacional 
da Agricultura (CNA), João Martins, com o objetivo de 
conhecer melhor a agropecuária brasileira. Por mais de 
três horas eles tiveram informações sobre como o Brasil 
passou, nos últimos 40 anos, da condição de grande im-
portador para um dos maiores exportadores de alimen-
tos do mundo. Em sua apresentação, o ministro Blairo 
Maggi fez questão de ressaltar que o Brasil não oferece 
nenhum subsídio aos produtores do país e que, mesmo 
assim, a agropecuária vem crescendo de forma consis-
tente.

O ministro reafirmou o discurso da sustentabilidade, 
apresentando os números da Embrapa Territorial, que 
revelam que mais de 65% do território brasileiro é pre-
servado por florestas naturais. Disse que mais de 20% 
desse total é de responsabilidade dos produtores rurais, 
que têm procurado manter preservados justamente os 
locais próximos às margens de rios. O ministro falou 
ainda sobre a divisão existente no Brasil entre a agri-
cultura familiar e a empresarial. Observou que, no caso 
dos pequenos produtores, eles contam com políticas pú-
blicas específicas e que a agricultura familiar responde 
apenas por 16% do que é consumido internamente. Em 
relação à fiscalização dos produtos brasileiros, o minis-
tro revelou ter feito algumas mudanças na inspeção do 
Mapa e garantiu que os fiscais têm trabalhado para ga-
rantir a qualidade dos produtos brasileiros, tanto para 
o consumo interno quanto externo. Maggi afirmou que 
a operação Carne Fraca foi uma mostra de que as ins-
tituições no Brasil funcionam de forma democrática e 
independente.

Pesquisas
Na apresentação aos parlamentares europeus, o pre-

sidente da Embrapa disse que a mudança de paradig-
ma brasileiro na agricultura deveu-se em grande parte 
a investimento em pesquisa. Ele falou sobre os desa-
fios enfrentados pelo país para desenvolver a produção 
agropecuária, como a transformação do solo do cerrado 
brasileiro de fraco e muito ácido em área fértil. Outro 
grande desafio de pesquisadores da Embrapa foi tropi-
calizar a agricultura no país. Maurício Lopes disse que 
algumas culturas, embora sejam típicas de regiões tem-
peradas, hoje são produzidas em áreas de clima tropical 
graças ao zoneamento climático e ao melhoramento ge-
nético das plantas.

“O zoneamento agrícola de risco climático permite ao 
agricultor escolher a melhor cultura para plantar, na me-
lhor área e no melhor momento. Atualmente, 45 cultu-
ras são totalmente zoneadas no Brasil”, afirmou Lopes.

Já o presidente da CNA anunciou a criação de uma pla-
taforma que foi desenvolvida para rastrear os animais 
produzidos pelos pecuaristas brasileiros. “Essa plata-
forma foi solicitada pelo Ministério da Agricultura e, a 
partir dela, teremos condições de rastrear qualquer ani-
mal produzido no Brasil”, garantiu. João Martins revelou 
ainda que a entidade tem projetos de levar assistência 
técnicas a mais de 500 mil pequenos produtores sem a 
necessidade de usar recursos públicos.

Fonte: Ministério da Agricultura

Parlamentares europeus conhecem mais sobre o agro brasileiro

Exposição foi feita pelo ministro Blairo Maggi, em seu gabinete, acompanhado por equipe do
ministério, da Embrapa e presidente da CNA
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Trabalho para erradicação de aftosa é um dos mais exitosos do mundo

Afirmação do secretário de Defesa Agropecuária, na Câmara Legislativa do DF, foi feita
considerando especialmente dimensões continentais do país. Na foto, ministro inaugura exposição 

sobre trajetória do combate à doença

Integrantes da Secretaria de Defesa Agropecuária do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) participaram na manhã desta terça-feira (3) 
de sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Fe-
deral em homenagem à Semana “Brasil Livre de Febre 
Aftosa”. Foram homenageados com moções de hon-
ra diretores das secretarias de Defesa Agropecuária 
(SDA), do Ministério, e da Agricultura do DF (Sea-
gri) e da Emater, ex-diretores de defesa agropecuária 
do Mapa, representantes de entidades de produtores e 
criadores.

Segundo o secretário da SDA, Luís Rangel, o trabalho 
feito para erradicar a febre aftosa no Brasil é um dos 
mais exitosos do mundo na área de defesa agropecu-
ária, levando em conta as dimensões continentais do 
país. “A Semana do Brasil Livre de Aftosa é um marco 
histórico, que envolveu o esforço de muitas pessoas 
dos serviços veterinários, a colaboração permanente 
de criadores e a montagem de um plano complexo de 
combate à doença”, explicou.

“A defesa agropecuária é um desafio em qualquer situ-
ação, mas no Brasil é ainda maior pelo grande número 
de países com os quais temos fronteiras, o vasto ter-
ritório, o número de portos, além de uma infraestru-
tura de defesa sanitária aquém do que necessitamos”, 
observou. De acordo com o secretário, “não é trabalho 
para amadores. O programa de combate à doença teve 
sucesso porque foi resultante de uma política pública 
que teve a iniciativa privada como parceira”.

Na luta contra a aftosa, Rangel destacou também o 
trabalho do Departamento de Fiscalização de Insu-
mos Pecuários (DFIP) do Ministério, voltado ao con-
trole das vacinas, controle que possibilitou ao país ser 
livre da doença com vacinação, reconhecimento que 
deverá ser oficializado pela OIE, no próximo mês. “O 
Brasil foi um dos poucos países que, além de usar o 
rifle sanitário (sacrifício) para conter a aftosa, apostou 
na vacinação maciça de seu rebanho”.

Na avaliação de Rangel, a defesa agropecuária é o me-
lhor investimento para a preservação da agropecuá-
ria nacional. “Para se ter ideia, a cada R$ 1 investido 
na erradicação da aftosa tivemos retorno de R$ 27. Se 
formos estender o cálculo à peste suína clássica, tuber-
culose e brucelose bovina, e aos programas de defesa 
sanitária da SDA, o número atinge R$ 67. Mesmo com 
os recursos muito aquém do necessário conseguimos 
feitos incríveis”.

Rangel também destacou a grande importância do 
trabalho dos seis Laboratórios Nacionais Agropecu-
ários (Lanagros) no combate à doença. “Temos certa 
vaidade de falar sobre eles porque causam uma ‘inveja 
branca’ de outros órgãos do Governo”. E lembrou que 
nesta quarta-feira (4), acompanhado da equipe, visi-
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Parceria

tará o Lanagro de Pedro Leopoldo (MG), “o único da 
América Latina que foi reconhecido pela ONU/FAO 
na área de Biossegurança e Manutenção de Laborató-
rios de Alta Contenção Biológica, pela altíssima segu-
rança na manipulação de vírus, inclusive o da varíola”.

A ex-secretária de Defesa Agropecuária do Mapa, 
única mulher a ocupar o cargo, Tania Lyra, disse que 
a melhora da qualidade da vacina, os cuidados sani-
tários adicionais com o trânsito de animais e o aper-
feiçoamento dos Serviços Veterinários Oficiais, entre 
outras medidas, foram fundamentais no combate à af-
tosa. Tania Lyra lembrou que entre todas as unidades 
da federação, o Distrito Federal é o que está há mais 
tempo sem registrar focos de aftosa, 25 anos. A  última 
ocorrência foi em 1992.

Exposição
Foi inaugurada no corredor que liga o prédio princi-
pal ao anexo do Mapa, nesta terça-feira, uma exposi-
ção com fotos, documentos históricos e objetos que 
remetem ao trabalho desenvolvido pelo ministério no 
combate à aftosa. Em seu discurso na inauguração da 
mostra, o ministro Blairo Maggi agradeceu a todos 
que lutaram contra a doença no território nacional 
e disse que foi um trabalho de muitas parcerias, que 
contou com a participação de produtores, dos servi-
ços de vigilância dos estados, do governo federal e de 
entidades como a CNA e sindicatos rurais. “É impos-
sível chegar aonde estamos chegando agora sem a par-
ticipação de entidades privadas como a CNA e outras 
que asseguraram a eficácia e a continuidade dos pro-
gramas de combate à aftosa”.

Fonte: Ministério da Agricultura

Carne bovina vem perdendo competitividade frente a carne de frango e suína

No mercado atacadista de carne bovina sem osso os 
preços ficaram praticamente estáveis na última sema-
na. A variação ficou negativa em 0,1%, puxada prin-
cipalmente pelos cortes de dianteiro que caíram 0,5%.
Nem a proximidade com o início do mês, quando, 
normalmente, os varejistas fazem estoque na expec-
tativa de melhora nas vendas, parece ter dado ânimo 
às compras.

Na verdade, com os últimos dados divulgados de vo-
lume de abates, fica difícil afirmar que a demanda não 
melhorou.

O que se observa é um 
desequilíbrio entre a ofer-
ta e a demanda, que não 
acompanhou o maior vo-
lume de carne bovina dis-
ponível no mercado.

Além disso, a carne bovina vem perdendo competi-
tividade frente a carne de frango e suína. A relação 
entre o boi casado de animais castrados e a carcaça de 
frango no atacado está em 3,07. Isso quer dizer que, 
atualmente, com um quilo de carne bovina é possível 
comprar 3,07 quilos da proteína de frango, a pior rela-
ção da série histórica que se iniciou em abril de 1996. 

Já para a carcaça suína, a relação está em 1,90, alta de 
35,4% na comparação com o mesmo período do ano 
passado. Para o curto prazo, fica a expectativa quanto 

o comportamento dos fri-
goríficos aos abates para 
ajustar os estoques no in-
tuito de limitar as quedas 
no mercado atacadista.

Fonte: Scot Consultoria



 

 

InfoCarne Nro 142 06 de Abril de 2018

8

Eventos

E-SOCIAL: IMPACTOS NAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS

Data:  11 de abril de 2018 (quarta-feira)
Horário:  13h30 às 15h30
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, n° 766 2°andar Cida-
de Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$ 125,00 para associados ao CIEMG/SINDUS-
CARNE e R$ 185,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/GJuW3f

JORNADA DE TRABALHO CONFORME AS
NOVAS REGRAS DA REFORMA TRABALHISTA

Data:  11 de abril de 2018 (quarta-feira)
Horário:  13h45 às 17h
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, 766 - Praça da Ce-
mig – Contagem /MG

Investimento: R$ 125,00 para associados ao CIEMG/SINDUS-
CARNE e R$ 185,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/ZvV5KP


