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Destaque

A partir de maio, haverá vacinação contra febre aftosa na maioria dos estados

Os rebanhos são fiscalizados para confirmar que a vacina foi aplicada, havendo
checagem documental e coleta de sangue

A partir de 
1º de maio os 
produtores da 
maior parte dos 
estados devem 
vacinar seus 
rebanhos con-
tra aftosa. O 
diretor do De-
partamento de 
Saúde Animal (DSA) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), Guilherme Mar-
ques, alertou que o calendário de vacinação têm que 
ser seguido à risca. “O fazendeiro que não cumprir 
com sua obrigação será autuado e multado (a multa 
depende de cada estado) e a vacinação será aplicada 
mesmo que seja necessária a utilização de força po-
licial”, afirmou. Santa Catarina é o único estado sem 
essa obrigação, por já ser livre de febre aftosa sem 
vacinação. Em março e abril, teve início a vacinação 
em parte dos estados de Roraima, Rondônia, Pará e 
Amazonas.

O diretor explica que o ministério avalia a imunidade 
para saber se os animais foram realmente vacinados. 
Isso é possível com a coleta de material (sangue), em 
várias propriedades, de diversos estados. Essa checa-
gem complementa a declaração de vacinação e a nota 
fiscal de compra apresentada pelos criadores. Se os 
auditores fiscais constatarem que o rebanho não foi 
vacinado, o produtor responderá um processo. “Então 
é bom todos estarem conscientes do seu papel, fazer 
a vacinação corretamente, conservando a vacina na 
temperatura de 2 a 8 graus, aplicando, preferencial-

mente, debaixo 
do couro, na 
tábua do pes-
coço dos bois 
e búfalos”, aler-
ta o diretor. A 
retirada da va-
cinação contra 
aftosa no Brasil 
está prevista a 

partir de maio de 2019, no Acre, Rondônia, além de 
uma parte do Mato Grosso e do Amazonas que faze 
fronteira com os dois estados. As ações serão estabe-
lecidas por meio de portaria. Neste ano, a vacina con-
tinua com a dosagem de 5ml, contendo dois tipos de 
vírus: O e A. “Estamos trabalhando para que em maio 
do ano que vem a vacina tenha 2ml”, disse Marques. 
O criador que, eventualmente, observa algum tipo de 
lesão vesicular ou animais babando e mancando (sus-
peita de febre aftosa) deve comunicar imediatamente 
o serviço veterinário oficial.

As notificações de casos suspeitos de doença vesicular 
podem ser feitas no aplicativo Pec.SaúdeAnimal, gra-
tuito, tanto no sistema Android como no IOS. Tam-
bém serve para notificação da raiva, ataque de mor-
cegos vampiros entre outros problemas sanitários, 
inclusive para denunciar criadores que não estejam 
vacinando o gado ou escondendo alguma enfermi-
dade. Este aplicativo também contém toda legislação 
federal e as regras internacionais de saúde animal; têm 
os manuais do Ministério da Agricultura que servem 
como uma orientação aos veterinários privados e ofi-
ciais e ao produtor rural em geral.

Fonte: Ministério da Agricultura



 

 

27 de Abril de 2018InfoCarne Nro 145

3

Cotações

Mercado

SUÍNOS
BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS DEFINE R$3,30 (KG/SUÍNO VIVO)

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais desta quinta-feira (26) definiu o valor de R$3,30 para a comercialização 
do quilo do suíno vivo no Estado, valor este estabelecido entre os negociadores regionais. Segundo dados do 
Mercominas, a comercialização no Estado transcorreu da seguinte forma: 84% a R$ 3,00, 1% a R$ 3,05, 3% a 
R$ 3,10, 6% R$ a 3,20, 5% a R$ 3,30 e 1% a R$ 2,90.

Fonte: ASEMG - Acesso: 27/04/18

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

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

Fonte: AVIMIG - Acesso: 27/04/18

FRANGO

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 27/04/18



 

 

InfoCarne Nro 145 27 de Abril de 2018

4

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) publicou na 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.

Segundo o Mapa, estão sujeitos a controle todos os 
estabelecimentos rurais, registrados no Serviço de 
Inspeção Federal (SIF), criadores de suínos e aves de 
produção, transportadores, unidades de transforma-
ção e de eliminação de animais 
de produção mortos por causas 
naturais (acidentais/catastróficas, 
ou por causas usuais ou rotineiras, 
excluindo-se as doenças respirató-
rias e as causadas por bactérias ou 
protozoários).

As normas objetivam prevenir e 
minimizar os riscos de resíduos 
afetarem a saúde pública e animal, 
o meio ambiente, além de possi-
bilitar uma destinação sustentável 
e com segurança sanitária a essas 
carcaças. Está previsto que a nor-
matização será atualizada a cada 
cinco anos.

O transporte dos resíduos será controlado por meio do 
Documento de Trânsito de Animais Mortos (DTAM).

Estimativas dão conta de que mais de 550 mil tone-
ladas de aves e suínos morrem nas propriedades por 
conta de problemas de manejo, desastres e doenças, 
segundo o ministério.

Conforme a proposta de normatização, além da desti-
nação das carcaças para as indústrias de graxaria para 
a produção de farinha e produtos gordurosos, tam-
bém poderá ser feita a compostagem ou a incineração.

Fonte: Carnetec

Mapa vai normatizar destino de carcaças de aves e suínos mortos por causas naturais
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Os integrantes da Comissão Nacional de Bem-Estar 
Animal do Conselho Federal de Medicina Veteriná-
ria (Cobea/CFMV) tomaram posse na segunda-feira 
(23), na sede do CFMV, em Brasília (DF).

A Cobea tem como atribuições o estudo e a aprecia-
ção de temas relacionados ao bem-estar dos animais 
de experimentação, produção, companhia, silvestres, 
esportes e de trabalho.

“Temos dificuldades judiciais e econômicas. A medi-
cina veterinária e a zootecnia devem ser ouvidas por 
instituições e órgãos que criam normas que compro-
metem o bem-estar animal. Vamos disciplinar ques-
tões polêmicas e dar diretrizes aos estados e muni-
cípios. O papel da Cobea é auxiliar o CFMV nesses 

assuntos”, disse o presidente do CFMV, 
Francisco Cavalcanti de Almeida, du-
rante a posse.

Para Cássio Ricardo Ribeiro, presiden-
te da Cobea, um dos principais objeti-
vos de sua atuação será buscar repos-
tas rápidas e efetivas para a sociedade. 
“Vamos desenvolver um trabalho ético 
e sério, com a agilidade que o CFMV 
necessita. Existem várias demandas 
urgentes como o guia de bem-estar 
animal e a resolução de maus-tratos”, 
disse Ribeiro em nota da Assessoria de 
Comunicação do CFMV.

Participaram também da cerimônia 
de posse o vice-presidente do CFMV, 

Luiz Carlos Barboza Tavares, a assessora da Direto-
ria do CFMV, Erivânia Camelo de Almeida, o presi-
dente do Conselho Regional de Medicina Veterinária 
do Distrito Federal (CRMV-DF), Laurício Monteiro 
Cruz, e a médica-veterinária e professora da Universi-
dade de Brasília (UnB), Paula Galera.

Composição da Cobea/CFMV;
Cássio Ricardo Ribeiro, presidente (CRMV-DF);
Leonardo Thielo de La Vega (CRMV-SP);
Mateus José Rodrigues Paranhos Costa (CRMV- SP); 
Rosangela Ribeiro Gebara (CRMV-SP);
Lizie Pereira Buss (CRMV-DF);
Maria do Rosário Ramalho Garcia (CRMV-CE);
Eliana Renuncio (CRMV-SC).

Fonte: Carnetec

Comissão Nacional de Bem-Estar Animal promete disciplinar questões polêmicas
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Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, até a terceira semana de abril o 
Brasil exportou 57,3 mil toneladas de carne bovina in 
natura, com faturamento total de US$229,9 milhões. 
A média diária exportada foi de 3,8 mil toneladas. 
Caso o ritmo das exportações continue, o volume to-
tal exportado deverá ser de 80,2 mil toneladas.

Em relação ao mesmo período do ano passado, o vo-
lume deve ser 14,6% maior. Vale destacar, que nesse 
mesmo período em 2017, as exportações refletiam os 
resultados da operação Carne Fraca que resultou em 
embargos temporários dos compradores a espera de 
informações. Já em relação a março último, o volume 
total exportado poderá ser 33,9% menor.

Fonte: Scot Consultoria

Exportação de carne bovina in natura pode chegar a 80,0 mil toneladas em abril

 

A República Dominicana abriu seu mercado à carne 
de frango produzida no Brasil, segundo informações 
divulgadas pela Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA) na quinta-feira (26).

“A abertura do mercado do país centro-ameri-
cano vem em boa hora, em um momento em 
que os exportadores buscam novas oportuni-
dades para suprir outras questões mercadoló-
gicas que agora estão na pauta, ao mesmo tem-
po em que destaca a confiança das autoridades 
locais na qualidade da carne de frango feita no 
Brasil”, disse o presidente executivo da ABPA, 
Francisco Turra, em nota.

As exportações de carne de frango brasilei-
ra apresentam queda de 5,6% em volume no 
primeiro trimestre deste ano, a 1 milhão de 
toneladas, enquanto empresas brasileiras en-
frentam restrições de vendas para a União Eu-

ropeia e redução de compras do produto por outros 
países.

Fonte: Carnetec

República Dominicana abre mercado para carne de frango brasileira
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Parceria

Eventos

GESTÃO DE ESTOQUES E INVENTÁRIO

Data:  02 e 03 de maio de 2018 (quarta e quinta-feira)
Horário:  18h30 às 22h30
Local: Rua dos Goitacazes, 375 - Centro, Belo Horizonte - 
MG, 30190-050

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

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

OBRIGAÇÕES LEGAIS AMBIENTAIS
EM MINAS GERAIS

Data:  04 de maio de 2018 (sexta-feira)
Horário:  8h30 às 17h
Local: CIEMG: Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Cemig 
- Contagem /MG

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

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/HTNxw6


