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Destaque

Consulta pública visa edição de normas de bem-estar em granjas de suínos

 

Foi publicada nesta terça-feira (10) a Portaria 195 da 
Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor Rural e 
do Cooperativismo (SMC) do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, submetendo à Con-
sulta Pública a proposta de Instrução Normativa que 
estabelece boas práticas de manejo nas granjas de su-
ínos de criação comercial.

O objetivo da Instrução Normativa será o de orientar 
o uso racional da fauna para um sistema de produção 

sustentável, preservando a saúde e bem-estar. O pra-
zo da consulta é de 90 dias, a partir da publicação no 
Diário Oficial da União, quando poderão ser enviadas 
sugestões ou comentários de órgãos, entidades ou pes-
soas interessadas.

Os argumentos devem ser tecnicamente fundamenta-
dos, apresentadas em formato de planilha editável, e 
enviadas para o e-mail:
comissao.bea@agricultura.gov.br.

Fonte: Ministério da Agricultura
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 12/07/18

SUÍNOS

Fonte: ASEMG - Acesso: 12/07/18

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 12/07/18

Pesquisa indica fatores para pecuarista obter produtividade 840% superior à média nacional

 

A média nacional de produtividade da pecuária de 
corte atualmente gira em torno de apenas quatro ar-
robas por hectare ano. Mas um experimento feito pelo 
feito pelo Grupo de Pesquisa em Forragicultura da 
Universidade Federal de Uberlândia-MG, o Gepfor, 
dentro do projeto Boi a Pasto, conseguiu um índice 
840% maior do que esta média nacional, considerada 

muito baixa. O segredo? A associação entre o uso de 
uma forrageira híbrida, com potencial genético supe-
rior, e, principalmente, um bom manejo de pastagem.

Quem falou sobre o tema hoje ao Giro do Boi foi o 
coordenador do projeto Boi a Pasto, o mestre em zoo-
tecnia e doutor em ciência animal e pastagens, Lean-
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dro Barbero, professor e pesquisador 
da UFU. O grupo trabalha com o es-
tágio final de estudos de híbridos de 
Brachiaria, avaliando altura de mane-
jo, adubação, adaptação dos materiais 
genéticos às diferentes condições en-
contradas nas fazendas e aceitação e 
desempenho dos animais no pastejo 
destes híbridos.

Neste momento, 30 variedades híbri-
das participam de ensaios no projeto, 
sendo que, destes, cinco estão em pas-
tejo, como mostra a foto em destaque. 
“A gente tem notado que os materiais 
apresentados têm produção de forra-
gem maior do que os materiais que comumente são 
utilizados no país. Além disso, a produção animal tem 
sido superior. Isso mostra que o processo de melho-
ramento surtiu efeito ao criar um material mais pro-
dutivo, com resultados interessantes”, avaliou Barbero.

Foi nestes estudos que o grupo de pesquisa conse-
guiu obter índice de produtividade até 840% superior 
à média nacional, produzindo quase 34 arrobas por 
hectare/ano frente às 4@/ha/ano. “Só que isso não é 
só atribuído ao híbrido. Esse mérito é principalmente 
do manejo correto do pasto. O que nós fazemos hoje 
é identificar o manejo correto destes híbridos. A gen-
te sabe que a genética do material é superior, e o que 
nós precisamos fazer enquanto pesquisadores? Preci-
samos definir como manejar esse material pra quando 
o produtor adquirir essa semente e fazer implantação 
do material na sua fazenda, ele já ter um pacote tec-
nológico de como manejar esse pasto. Se ele adqui-
re um material de genética superior e maneja ele da 
forma correta, ele consegue, sim, chegar a índices de 
produtividade semelhantes a esse que conseguimos na 
pesquisa”, encorajou o pesquisador.

Durante sua entrevista ao Giro do Boi, Barbero deu 
dicas de como escolher o melhor híbrido para cada 

realidade, ponderando que, dentro de uma mesma 
fazenda, às vezes mais de uma espécie precisa ser uti-
lizada. Variáveis como ocorrência de pragas, como a 
cigarrinha, e solo seco ou encharcado, indicam que 
híbridos diversos podem ser utilizados em piquetes 
diferentes.

Em conversa com o apresentador Marco Ribeiro, 
o professor da UFU listou ainda três pontos para o 
pecuarista que vai escolher o seu híbrido levar em 
consideração. “O primeiro ponto é que não é qual-
quer cultivar que pode se adequar à situação de sua 
fazenda, então você precisa procurar um técnico bem 
qualificado, identificar as características do material e, 
aí sim, escolher a semente e fazer a implantação desse 
material dentro da fazenda. O segundo ponto é ad-
quirir esses materiais de empresas idôneas. Sementes 
de qualidade, sementes certificadas e um processo de 
teste destes materiais sendo feito por entidades certi-
ficadas. O terceiro ponto, e talvez o mais importante, é 
respeitar as condições de manejo da planta. Respeitar, 
no caso do pastejo rotacionado, as alturas de entrada e 
saída e, no caso da lotação contínua, respeitar a altura 
de manutenção dessa planta. Fazendo isso, com cer-
teza a gente vai aumentar e muito a produtividade da 
nossa pastagem e, consequentemente, a rentabilidade 
da pecuária”, concluiu.

Fonte: Canal Rural
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Câmara aprova emendas e conclui votação da tabela do frete

 
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira 
a criação de um preço mínimo para o frete rodoviá-
rio e a anistia de multas aplicadas durante a greve dos 
caminhoneiros, incluída em medida provisória (MP) 
editada pelo governo para acabar com o protesto em 
maio. O projeto seguirá, agora, para o Senado Federal.
Caso confirmado pelos senadores ainda nesta quarta-
-feira, a Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) terá menos de 10 dias, até 20 de julho, para 
editar uma nova tabela com a relação dos “custos mí-
nimos”, como combustível, pedágio e desgaste do veí-
culo, que o caminhoneiro terá por cada trecho rodado.

Quem descumprir a norma estará sujeito a multa. O 
valor será de duas vezes a diferença entre o valor que 
seria devido pelo frete mínimo e o que foi efetivamen-
te pago por quem contratar o serviço. As multas apli-
cadas até dia 19 de julho para quem infringiu a regra 
serão todas anistiadas, considerando que a primeira 
tabela, em vigor hoje, provocou muita controvérsia.

A Câmara aprovou também a anistia das multas apli-
cadas aos caminhoneiros que paralisaram rodovias e 
para as empresas que praticaram locaute (greve orde-

nada pelos patrões, o que é ilegal). O PSB, da oposi-
ção, fez destaque para excluir esse artigo do projeto, 
mas aceitou aprova-lo simbolicamente com o com-
promisso de que o governo vetará depois.

O acordo ocorreu porque, caso o PSB insistisse na 
votação nominal, a sessão poderia cair por falta de 
quórum – menos de 50 deputados acompanhavam a 
negociação em plenário. Quem deu a palavra de que 
o governo vetará, contudo, não foi um representante 
oficial do governo na Câmara, mas o relator da MP, o 
deputado Osmar Terra (MDB-RS). Interlocutores do 
Executivo disseram que não há compromisso do Palá-
cio do Planalto com o veto.

A indústria e o agronegócio são contra o tabelamento 
e já ingressaram com ações na Justiça questionando 
essa política do preço mínimo. Parlamentares ligados 
a esses setores tentaram impedir a votação da propos-
ta, mas não conseguiram, diante do apelo popular dos 
caminhoneiros. A emenda para tentar tornar a tabe-
la apenas um preço de referência, sem a obrigação de 
que fosse efetivamente pago, sequer foi votada.

Fonte: BeefPoint

Indústria consegue na Justiça estender consulta sobre rotulagem na Anvisa

 

A tomada pública de subsídios sobre rotulagem nu-
tricional de alimentos aberta na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) foi prorrogada até o dia 
24 de julho. A liminar foi aceita pelo juiz Waldemar 
Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal do DF.

A medida atende ao pedido do setor e da Associação 
Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA) que 
defendem a linha adotada no Reino Unido, onde os 
produtos são comercializados com a indicação dos 

valores nutricionais acompanhados de um “semáfo-
ro”, que aponta com cores (verde, amarelo e vermelho) 
se as concentrações de açúcares, gorduras e sódio são 
baixas ou altas. 

A Anvisa defende a adoção de um modelo com alerta 
frontal com as frases “alto em açúcares”, “alto em gor-
duras saturadas” e “alto em sódio”.

A íntegra do processo administrativo que trata da re-
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gulação da rotulagem nutricional está disponível, no 
Portal da Anvisa: Acesse aqui: https://goo.gl/71LoM9

Para o presidente do Centro Industrial e Empresarial 
de Minas Gerais (CIEMG), o empresário do setor de 
alimentos Cássio Braga, a adoção das advertências, em 
tarjas negras, induz o cliente a decisões equivocadas, 
ou a abstinências, baseado em premissas não compro-
vadas cientificamente, sob pretexto de agir preventi-
vamente contra uma pretensa epidemia de obesidade, 
sem deixá-lo informado sobre os valores nutricionais. 
“Cada pessoa possui uma genética, biotipo e metabo-

lismo diferentes. A recomendação alimentar que vale 
para uma pessoa, não vale para outra. Pessoas de maior 
atividade física, com maior gasto energético, deman-
dam alimentação mais robusta”, pondera Braga. 

Para ele, o modelo proposto traria impactos negativos 
para as indústrias brasileiras. “Se o estado brasileiro 
efetivamente quer evitar uma epidemia de obesidade, 
deve investir na educação e orientação da população. 
O caminho não é criar ônus e dificuldades adicionais à 
competitividade das empresas do país”, afirma.

Fonte: FIEMG

Exportação total de carne bovina em junho cai 47% em volume, diz Abrafrigo

 

A exportação brasileira total de carne bovina (in natu-
ra e processada) apresentou queda de 47% em volume 
e de 37% na receita cambial no mês passado.

As informações são da Associação Brasileira de Fri-
goríficos (Abrafrigo), que compilou os dados finais de 
movimentação até junho divulgados pelo Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Exterior 
(MDIC), por meio da Secex/Decex. Segundo a Abra-
frigo, foi o terceiro mês consecutivo de baixa, preju-

dicado pela greve dos caminhoneiros, que 
não permitiu embarques, além da ausência 
das importações da Rússia, que não com-
pra o produto brasileiro desde dezembro de 
2017.

Em junho, foram exportadas 64.910 tone-
ladas de carne bovina com receita de US$ 
317,7 milhões. Em 2017, no mesmo mês, 
foram exportadas 122.681 toneladas com 
receita de US$ 507,4 milhões.

Conforme a Abrafrigo, o primeiro semestre 
de 2018 foi encerrado com um crescimento 

de apenas 4% em toneladas e de 3% na receita cam-
bial.

Nos primeiros seis meses do ano, as exportações atin-
giram 681.910 toneladas e receita de US$ 2,71 bilhões, 
em comparação com 655.947 toneladas e US$ 2,63 bi-
lhões no primeiro semestre do ano passado.

Para a Abrafrigo, o segundo semestre de 2018 será 
um período de recuperação das exportações de carne 
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Parceria

Eventos

“TRATAMENTOS TRIBUTÁRIOS
SETORIAIS - TTS - 2015/2018”

Data:  17 de julho de 2018 (terça-feira)
Horário:  14h30 às 18h
Local: Auditório do 4º andar do Edifício Robson Braga de 
Andrade – Avenida do Contorno, 4.456 - Funcionários – 
Belo Horizonte/MG

INSCRIÇÕES GRATUITAS!

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/CqL2H6

bovina porque tradicionalmente os maiores clientes 
elevam suas compras e porque se espera o retorno da 
Rússia ao mercado, que representava quase 10% das 
vendas brasileiras do produto.

Em 2017, a Rússia já havia adquirido 75.105 toneladas 
de carne bovina brasileira no período.

Segundo a entidade, mesmo com os resultados ruins 
de junho será possível atingir a meta de um cresci-
mento de 10% nas exportações do ano.

A maior parcela das exportações (43%) foi para a Chi-
na, por meio da cidade Estado de Hong Kong e do 

continente, que adquiriu 296.428 toneladas no pri-
meiro semestre de 2018, com receita de US$ 1,21 bi-
lhão.

O segundo maior cliente foi o Egito, com importações 
de 70.943 toneladas; em terceiro lugar veio o Chile, 
com 51.172 toneladas; em quarto, o Irã, com 30.805 
toneladas e na quinta posição a Arábia Saudita, com 
16.231 toneladas.

No total, 78 países aumentaram suas compras en-
quanto que outros 61 reduziram as compras, infor-
mou a Abrafrigo.

Fonte: BeefPoint


