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Destaque

Brasil reforça vigilância após notificação de foco de aftosa na fronteira

A ocorrência está localizada cerca de 600 Km da fronteira mais próxima, no estado do Amazonas,
sendo uma região de densas florestas e sem ocupação pecuária

O diretor do Departamento de Saúde Animal (DSA) 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), Guilherme Marques, informou que o 
Mapa emitiu alerta às Superintendências Federais de 
Agricultura do Amazonas e de Roraima para refor-
çar a fiscalização e vigilância na região de fronteira 
internacional. O reforço foi adotado devido ao foco 
de aftosa registrado em 15 animais já sacrificados e 
provenientes da Venezuela, conforme o Instituto Co-
lombiano Agropecuário (ICA). Marques garantiu que 
“a situação está sob controle e não representa risco sa-
nitário para o Brasil. Além disso, a região já é tratada 
com atenção especial pelo serviço veterinário brasilei-
ro, devido ao histórico de ocorrências da febre aftosa.

O ICA informou ainda que o confisco dos animais foi 
realizado em um posto de controle administrado pelo 
Exército, quando o gado era transportado em cami-
nhão com destino à Tame, no departamento de Arau-
ca, ambos localizados na Colômbia.

O ICA notificou a Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE) sobre a situação, que deve alterar o sta-
tus sanitário da Colômbia em relação à febre aftosa. 
Até agora, a Colômbia mantinha uma zona de con-

tenção não livre da doença, devido às ocorrências no 
país em 2017, e o restante do país era reconhecido pela 
OIE como zona livre com vacinação. O departamento 
de Arauca está incluído dentro da zona de contenção 
estabelecida pelo ICA.

Em relação ao Brasil, a ocorrência está localizada cer-
ca de 600 Km da fronteira mais próxima, no estado 
do Amazonas, sendo uma região de densas florestas e 
sem ocupação pecuária. A parte de maior importância 
para a sanidade animal fica na região de Pacaraima, 
em Roraima, cerca de 1.200 Km da região de ocorrên-
cia da doença na Colômbia.

A fronteira do Brasil com a Venezuela também é ca-
racterizada por presença de densas florestas e áreas 
acidentadas, praticamente sem ocupação pecuária. 
Nesta região, a ocupação pecuária é muito baixa do 
lado venezuelano e não há histórico de focos de fe-
bre aftosa nos últimos anos. Assim mesmo, o servi-
ço veterinário oficial do Brasil, exercido pelo Mapa 
e pela Agência de Defesa Agropecuária de Roraima 
(ADERR) atuam de forma permanente para a preven-
ção de ingresso da doença.
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Além das estruturas de fiscalização do Mapa, a Polícia 
Federal, Receita Federal e ADERR fazem vigilância 
permanente para evitar ingressos de animais e merca-
dorias que possam representar riscos de veiculação de 
doenças. Está implantada uma zona de proteção de-
finida pelo Mapa que conta com medidas específicas 

de vigilância, como: identificação individual dos ani-
mais; vacinação oficial de todo o rebanho duas vezes 
ao ano; vigilância ativa de propriedades; e controle do 
trânsito de ingresso e egresso de animais e produtos 
de risco.

Fonte: Ministério da Agricultura

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 (12) definiu o valor de R$3,30 para a comercialização do quilo do suíno vivo no 
Estado, valor este estabelecido entre os presentes. Válido lembrar que o valor de R$3,30 é válido entre os dias 13/04 e 19/04, quando 
haverá nova reunião presencial de Bolsa.

Fonte: ASEMG - Acesso: 13/04/18

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

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

Fonte: AVIMIG - Acesso: 13/04/18

FRANGO

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 13/04/18
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Cerca de 150 suinocultores e representantes do setor 
prestigiaram nesta quinta-feira (12) mais uma edição 
do projeto 5ª Especial, que teve como palestrante o re-
nomado consultor  Fernando Pereira.

“Estamos passando por um cenário bastante 
conturbado e para que consigamos romper este 
momento com menos perda possível é preciso 
muita informação e união entre nós produto-
res” comentou Dr. Antônio Ferraz, presidente 
da ASEMG.

O evento ocorreu na sede da Associação dos 
Suinocultores do Estado de Minas Gerais 
(ASEMG) e mostrou aos presentes a atual si-
tuação do setor e o que esperar dele. “A suino-
cultura é uma produção bastante complexa e 
está inserida em um mercado maduro e muito 
competitivo.

Para ter sucesso, principalmente em momentos 

como o que estamos enfrentando, é preciso focar em 
uma eficiência de produção acima dos demais. Estar 
muito bem informado no que tange ao mercado tam-

As perspectivas para o mercado de suínos em 2018 foram tema de palestra

Foto: Gilson Souza

Foto: Gilson Souza
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bém é importante, po-
rém valores de comer-
cialização do suíno e 
das commodities que 
impactam diretamen-
te no custo de produ-
ção fogem do controle 
do produtor, ele não 
consegue interferir di-
retamente nestas duas 
variáveis, então o meu 
conselho é que ele de-
dique a maior parte de 
seu tempo na melho-
ria dos índices zootéc-
nicos, na sua eficiência interna e gestão”, comentou o 
palestrante.

Na mesma data o superintendente técnico da FA-
EMG, Dr. Altino Rodrigues Neto elucidou aos produ-
tores os princípios do FUNDESA, e junto ao diretor 
geral do IMA, Marcílio Souza Magalhães explicaram 
as alterações no funcionamento e cobrança da Guia de 
Trânsito Animal.

Dr. Altino também re-
cebeu dos suinoculto-
res mineiros uma ho-
menagem pelos seus 
42 anos de serviços 
dedicados ao agrone-
gócio mineiro. “Dr. 
Altino é uma pessoa 
ímpar, que sempre 
trabalhou em bus-
ca de melhorias para 
a cadeia nos seus 16 
anos à frente do IMA 
e agora nós 3 da FA-
EMG, daí a justa ho-

menagem” comentou José Arnaldo Cardoso Penna, 
vice-presidente da ASEMG.

O evento ocorreu devido ao patrocínio da Agroceres 
Multimix e Agroceres Pic “Foi uma tarde bastante 
produtiva e informativa. Agradeço  ao Grupo Agro-
ceres nos nomes dos amigos Genésio Xavier e  Sandro 
Cardoso” disse José Maria Assunção, diretor financei-
ro da ASEMG.

Fonte: ASEMG

Foto: Gilson Souza

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) lança cartilha sobre o aproveitamento eco-
nômico dos resíduos bovinos de corte e leite com o 
objetivo de auxiliar o produtor a gerar renda a partir 
dos resíduos e diminuir os custos de produção, bem 
como reduzir os efeitos na atmosfera de gases como 
o metano.

O estudo promovido pelo Projeto “Pecuária de Bai-
xa Emissão de Carbono: Geração de valor na produ-
ção intensiva de carne e leite”, como parte do Plano 
de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano 
ABC), coordenado pelo MAPA com apoio do Institu-
to Interamericano de Cooperação para a Agricultura 
(IICA), identificou e selecionou as tecnologias de pro-

Mapa lança cartilha sobre aproveitamento de resíduos da produção de
bovinos de corte e leite

Publicação orienta o produtor de sistemas intensivos a reduzir emissão de gases de efeito estufa,
gerar renda e diminuir gastos na produção
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dução sustentáveis passíveis de serem implantadas nas 
condições de produção de bovinos de corte e leite em 
sistemas intensivos brasileiros.

A pesquisa contemplou as tecnologias de gestão ra-
cional da água e dos alimentos, implantação de biodi-
gestores, geração de energia elétrica por meio do uso 
do biogás produzido pelos dejetos, compostagem me-
canizada e também o sistema de compost barn (cama 
de serragem).

As atividades descritas no estudo priorizam o aprovei-
tamento econômico dos resíduos e o consequente au-
mento de renda dos pecuaristas. O material também 
contém informações que estimulam o uso adequado 
do biofertilizante gerado pela atividade.

Atualmente, a agricultura, incluindo a pecuária, con-
tribui com 14% das emissões globais de Ga-
ses de Efeito Estufa (GEE), sendo o terceiro 
maior setor responsável pela emissão desses 
gases.

Do total de emissões antropogênicas de me-
tano (CH4) e óxido nitroso (N2O), a pecu-
ária contribui em termos globais com 35% e 
65% dos respectivos gases, sendo que a Amé-
rica Latina ocupa a segunda posição na lista 
dos principais emissores de metano entérico, 
responsável por 23,9% do total, ficando atrás 
apenas da Ásia.

O material foi produzido por consultores 
que, durante o ano de 2017, mapearam as 
alternativas sustentáveis e economicamente 
viáveis de tratamento dos dejetos. As tecno-
logias são preconizadas pelo Plano ABC.

Os técnicos percorreram os principais estados produ-
tores de bovinos de leite e corte em sistemas intensi-
vos, centros de pesquisas e propriedades modelos em 
tratamento de resíduos.

O conteúdo também apresenta uma análise de viabi-
lidade econômica das tecnologias de tratamento de 
dejetos de bovinos mitigadoras de emissões de gases 
de efeito estufa.

Os processos tecnológicos consistiram na geração de 
energia elétrica a partir do biogás produzido dos de-
jetos de bovinos tratados em biodigestores e na com-
postagem dos dejetos e produção de biofertilizantes.

A cartilha está disponível em versão digital no site do 
ministério: https://goo.gl/KkFzt2

Fonte: Ministério da Agricultura
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Parceria

Eventos

CUSTOS INDUSTRIAIS
FORMAÇÃO DO CUSTO DO PRODUTO

Data:  16 a 18 de abril de 2018 (segunda a quarta-feira)
Horário:  18h30 às 22h30
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Ce-
mig - Contagem /MG

Investimento: R$ 315,00 para associados ao CIEMG/SINDUS-
CARNE e R$ 445,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/KhTJ4S

FORMAÇÃO DE ANALISTAS PARA OPERAÇÕES 
LOGÍSTICAS

Data:  16 a 17 de abril de 2018 (segunda a terça-feira)
Horário:  18h30 às 22h30
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, n° 766 2°andar Cida-
de Industrial – Contagem /MG

Investimento: R$ 250,00 para associados ao CIEMG/SIN-
DUSCARNE e R$ 365,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/Gd26kB


