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Destaque

Ministro reafirma ingresso na OMC para contestar barreiras da União Europeia

O deslistamento de frigoríficos 
exportadores de aves à União Eu-
ropeia deverá ser respondido pelo 
Brasil com a abertura de um pai-
nel na Organização Mundial do 
Comércio (OMC), conforme re-
afirmou o ministro Blairo Maggi 
(Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento), durante entrevista em 
Campo Mourão (PR).

O assunto já foi levado na véspera 
ao presidente da República Mi-
chel Temer, informou Maggi. “In-
formei a forma como somos trata-
dos dentro das cotas de exportação. Nossa reclamação 
é que a Comunidade Europeia diz que é uma questão 
de saúde, mas se o Brasil pagar uma tarifa de 1.024 
euros por tonelada e mandar tudo como carne in na-
tura, entra sem nenhum problema. Então não é uma 
questão de saúde. E é isso que nós vamos reclamar na 
OMC”, explicou. Pagando a tarifa extra-cota, as exi-
gências sanitárias quanto a salmonellas são reduzidas 
de 2600 tipos da bactéria para dois.

O painel na OMC, segundo o ministro, servirá para 
discutir as cotas. “Estamos sendo penalizados. Há 
uma proteção de mercado que a gente não quer mais 
aceitar. Vamos brigar pelo espaço conforme o mer-
cado mundial preconiza, que deve ser livre entre os 
países”. Disse ainda ter a certeza de que “estamos cor-
retos nesse pleito e que a Comunidade Europeia está 
errada. Podemos reparar isso e receber um tratamen-
to conforme o Brasil precisa”.

O impacto da decisão da UE deve ser grande e terá 
que ser substituído, afirmou. Mas, Maggi lembrou que 
os estabelecimentos afetados vendem também para o 
mercado interno, mercados da Ásia, no México, em 
vários lugares do mundo. Paralelamente à iniciativa 
junto à OMC, caberá um processo de entendimento 
com o objetivo de restabelecer a exportação das plan-
tas frigoríficas deslistadas sob a alegação de presença 
de salmonella. Aí se incluem a vinda de missões ao 
Brasil e visita aos frigoríficos.

Quando houve alerta sobre a presença da bactéria, o 
próprio Mapa suspendeu a certificação. Depois de au-
ditar os estabelecimentos envolvidos e concluir pela 
regularidade, o ministro viajou a Bruxelas, onde reu-
niu-se com o comissário para a Agricultura e Desen-
volvimento Rural da Comissão Europeia, Phil Hogan, 
para defender o produto brasileiro. Na ocasião, soube 
antecipadamente da decisão que seria oficiMializada 
nesta semana.

Fonte: Ministério da Agricultura
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Cotações

Mercado

SUÍNOS
R$3,30 É O PREÇO DE COMERCIALIZAÇÃO NESTA SEMANA

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais desta quinta-feira (19) definiu o valor de R$3,30 para a comercialização do quilo do suíno vivo no 
Estado, valor este estabelecido entre os negociadores regionais.

Segundo dados do Mercominas, a comercialização no Estado transcorreu da seguinte forma: 83% a R$3,00, 1% a R$3,05, 1% a R$3,10, 
6% a R$ 3,20 e 9% a R$3,30. Ainda segundo a pesquisa, o volume de carcaças adquiridas pelo varejo em Belo Horizonte foi 23,7% acima 
do volume da semana anterior, sendo que 78% dos varejistas pesquisados pretendem manter este alto volume de compras para os pró-
ximos sete dias e 3% deles têm a intenção de aumentar a aquisição de carcaças.
.

Fonte: ASEMG - Acesso: 20/04/18

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

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

Fonte: AVIMIG - Acesso: 20/04/18

FRANGO

BOI GORDO

Fonte: CEPEA - Acesso em 20/04/18
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O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Blairo Maggi, recebeu nesta quarta-feira (18) 
propostas elaboradas pelo Sistema da Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA) para o Plano Agrícola 
e Pecuário 2018/2019.

De acordo com o ministro, “a CNA contribui muito 
todos os anos para a formação do Plano Safra, ouvin-
do agricultores em várias regiões do Brasil e fazendo 
uma síntese das demandas”.

O trabalho, segundo Maggi, será usado nas discussões 
dentro do governo como taxa de juros sugeridas e alo-

cação dos recursos com prioridade em determinados 
programas. O presidente da entidade, João Martins da 
Silva Junior, lembrou durante a audiência que o agro-
negócio tem contribuído para a redução da inflação e, 
consequentemente, da taxa Selic (taxa básica de juros 
da economia) que está em 6,75% ao ano - o menor ní-
vel desde o início da série histórica do Banco Central, 
iniciada em 1986.

Blairo Maggi reforçou que “a contribuição é muito 
bem-vinda, facilita a vida dos técnicos do 
Mapa e torna possível ter o sentimento do 
produtor”.

O ministro explicou ser preciso avaliar a 
demanda e as condições que o país tem 
de fornecer créditos, tanto no que se refe-
re a juros dos financiamentos quanto dos 
montantes a serem destinados para finan-
ciar a nova safra.

O prazo de negociação no governo para 
definir todos os detalhes do Plano Agríco-
la vai até 1º de junho, informou.

O ministro acrescentou que o setor priva-
do tem cada vez mais se interessado em 
participar do investimento na ativida-
de agropecuária e que essa competição é 

muito saudável para o setor.

Fonte: Ministério da Agricultura

Ministro Maggi recebe contribuições para elaborar Plano Agrícola
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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) publicou nesta quinta-feira (19), a portaria 
37, que abre prazo de 30 dias para consulta pública 
relacionada à elaboração de normas destinadas ao 
recolhimento, transporte, armazenagem, manuseio, 
transformação e eliminação de animais de produção 
mortos por causas naturais - não abatidos – nas pro-
priedades. Não estão incluídos os animais mortos em 
virtude de emergências sanitárias.

As normas objetivam prevenir e minimizar os ris-
cos de resíduos afetarem a saúde pública e animal, ao 
meio ambiente, além de possibilitar uma destinação 
sustentável e com segurança sanitária à estas carca-
ças. Está previsto que a normatização será atualizada 
a cada cinco anos.

Estão sujeitos a controle todos os estabelecimentos 
rurais, registrados no Serviço de Inspeção Federal 

(SIF), criadores de suínos e aves de produção, trans-
portadores, unidades de transformação e de elimina-
ção de animais de produção mortos por causas natu-
rais (acidentais/catastróficas, ou por causas usuais ou 
rotineiras, excluindo-se as doenças respiratórias e as 
causadas por bactérias ou protozoários). Até mesmo 
o transporte dos resíduos será controlado através do 
Documento de Trânsito de Animais Mortos (DTAM).

Estimativas dão conta de que mais de 550 mil tonela-
das de aves e suínos morrem nas propriedades devido 
a problemas de manejo, desastres e doenças. Confor-
me a proposta de normatização, além da destinação 
das carcaças para as indústrias de graxaria para a 
produção de farinha e produtos gordurosos, também 
pode ser feita a compostagem ou a incineração.

Fonte: Ministério da Agricultura

Aberta consulta pública para normatizar destino de carcaças de suínos e aves

Na edição mais recente da feira de exposições de solu-
ções em embalagens Interpack, fiquei estupefato dian-
te do rápido aumento em termos de automatização 
que presenciei neste evento de grandes proporções 
realizado na Alemanha, em Düsseldorf.

Constatei que, em razão de uma série de fatores, a in-
dústria de embalagens havia alcançado um momento 
divisor de águas e, consequentemente, estava entran-
do em uma nova etapa de automatização e eficácia nas 
plantas de processamento.

O que vi na Exposição Internacional de Produção e 
Processamento (IPPE, na sigla em inglês) em Atlan-
ta, Geórgia, EUA, corroborou que os fornecedores de 
equipamentos estão a par dos problemas dos proces-
sadores de carne em relação a inocuidade alimentar, 
rendimento cárneo e, especialmente, dificuldades 
com obtenção de mão de obra.

Os primeiros têm respondido rapidamente, diante 
dessa situação, com soluções automatizadas.

Automatização e robótica: presença crescente na indústria cárnea
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A automatização e a robótica foram implantadas há 
muito tempo na etapa final da linha de processamen-
to, principalmente na fase de embalo. No entanto, os 
avanços em robótica também foram aplicados no pro-
cessamento primário, como, por exemplo, nas corta-
doras de carcaças suínas – algo que é observado, atu-
almente, em muitas plantas de abate.

Há alguns anos, a IPPE ampliou seu escopo, levan-
do-o para além da indústria avícola, enfocando, tam-
bém, o processamento de carne vermelha. Contudo, 
grande parte dos equipamentos, máquinas e serviços 
apresentados neste ano aplicava-se, principalmente, 
ao processamento avícola. Tive a oportunidade de co-
nhecer um sistema de embalo a vácuo de aves inteiras 
que necessita de apenas um funcionário, muito dife-
rente do sistema tradicional, que necessita de oito.

Os sistemas de visão continuam ganhando força e ofe-
recendo mais precisão no corte de carnes bovina, suí-
na e de aves. Já no caso de produtos que vêm em em-
balagens prontas para o consumo, ou em se tratando 
da otimização de um corte de carne, a automatização 
vem tomando decisões no lugar de seres humanos.

Conversei com o CEO de uma empresa fabricante de 
máquinas autômatas de embalagens e ele me disse que 
a discussão acerca do retorno sobre investimentos 
havia mudado radicalmente. Antigamente, ele nem 
sequer participava das reuniões de discussão, a me-
nos que pudesse oferecer uma opção que trouxesse 
um retorno sobre investimentos em um prazo de 12 a 
24 meses. Atualmente, os processadores de carne que 
enfrentam uma escassez de mão de obra ficam satis-
feitos em manter suas linhas em funcionamento e em 
enviar produtos ao mercado consumidor por meio de 
carregadores robóticos. Eles ficam ainda mais satis-
feitos quando há verificação do retorno sobre investi-
mentos. Outra inovação em termos de automatização 
que também não posso deixar de mencionar é uma 

serra de fita robótica que corta as carcaças bovinas. O 
fabricante dessa máquina me disse que estão usando 
este equipamento com muito sucesso em uma plan-
ta de abate de bovinos localizada no Meio-Oeste dos 
EUA. Ele me disse que estão planejando a instalação 
do equipamento em outras plantas de abate animal no 
curto prazo.

O processamento na indústria cárnea sempre se 
apoiou e sempre vai se apoiar nos funcionários da li-
nha de produção. No entanto, com o advento de tantos 
eixos condutores, especialmente em termos de mão 
de obra, a indústria tem presenciado avanços cada vez 
mais rápidos em robótica, sistema de visão e outras 
formas de automatização.

Fonte: Carnetec
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Parceria

Eventos

COBRANÇA E ANÁLISE DE CRÉDITO

Data:  23 a 25 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/PzrdcF

GESTÃO DE PROCESSOS COM
FOCO EM RESULTADOS

Data:  23 a 25 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/CEYdhb


