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Destaque

Suíno: entrada de doença que pode dizimar produção amplia alerta do setor

 De acordo com a Anffa Sindical, após último surto de peste suína africana, Brasil levou quase 15 
anos para poder voltar a exportar para países que exigem selo de zona livre da doença

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais 
Agropecuários (Anffa Sindical), responsáveis pela fis-
calização dos produtos de origem animal, está aler-
tando a população sobre produtos trazidos na baga-
gem de passageiros que entram no país. Isso porque 
os objetos podem transportar o vírus da peste suína 
africana e provocar um surto no Brasil. Nas últimas 
semanas vários países da África, Leste Europeu e, 
mais recentemente, da Europa, têm notificado casos 
da doença, que é letal para animais e espalha-se rapi-
damente.

Para Antônio Andrade, diretor de política profis-
sional da Anffa Sindical, o momento requer atenção 
porque há uma instrução normativa do Ministério da 
Agricultura que autoriza cada passageiro trazer até 10 
quilos de produtos cárneos, como presuntos cozidos 
ou maturados por no mínimo 4 meses.

“Ocorre que o vírus sobrevive até 140 dias em presun-
tos ibéricos, 399 dias em presunto de parma e 30 dias 
em salames e peperonis. A intensificação da fiscali-
zação é necessária para o controle dos produtos que 
podem conter o vírus”, afirma.

Segundo ele, a medida é uma contradição, visto que, 
para circular entre alguns estados dentro do Brasil, 
os produtos precisam de autorização. “Não faz sen-
tido você permitir que um alimento seja importado 
livremente se dentro do Brasil há uma legislação que 
obriga que ele passe por prévia fiscalização”, defende.
Preocupados com a possibilidade de reincidência da 

doença no Brasil, a entidade está solicitando ao Mi-
nistério da Agricultura algumas medidas. A primei-
ra delas é a elaboração e publicação de um plano de 
contingência mais detalhado do que atualmente está 
disponível. “Há apenas linhas gerais e precisamos de 
um posicionamento com os passos a seguir para uma 
atuação mais rápida, efetiva e, consequentemente, 
com menos impactos no setor agropecuário”, defende 
o diretor.

Os auditores fiscais federais agropecuários também 
pedem autonomia para selecionar voos e passageiros 
considerados de risco para fiscalização. “Hoje não po-
demos fazer um trabalho de inteligência que direcione 
as vistorias para passageiros e voos com maior risco”, 
conta Andrade.

A entidade sugere ainda que sejam estabelecidas san-
ções para passageiros que trouxerem produtos fora 
das especificações legais e para companhias aéreas e 
embarcações que não cumprirem o plano de trata-
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mento e descarte de resíduos. O pedido foi protocola-
do junto ao Ministério da Agricultura.

Fiscalização
A Anffa explica que atualmente apenas 5% da ba-
gagem pessoal é fiscalizada, sendo feita de maneira 
aleatória. “Precisamos de autonomia para definir as 
pessoas e os voos que devem passar por análise. Há 
um trabalho, indispensável, de inteligência para con-
ter epidemias e ele passa por uma análise. Seria muito 
ruim para as nossas exportações, o Brasil ter que lidar 
com um surto de peste suína africana”, conclui o audi-
tor fiscal federal aposentado Josélio de Andrade.

Peste suína africana
De acordo com a entidade, o último surto de peste su-
ína africana em território brasileiro ocorreu em 1978. 
O país levou seis anos para conseguir erradicar a do-
ença e 14 para poder voltar a exportar produtos para 
países que exigem selo de zona livre da doença.

“Foram gastos, à época, US$ 20 milhões para erradi-
car a doença e o Brasil não era a potência exportadora 
de suínos que é hoje”, explica o diretor de política pro-
fissional da entidade. Naquela ocasião o vírus entrou 
no país em restos de comida de avião, de um voo vin-
do da Europa.

Fonte: Canal Rural

Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 26/09/18

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 26/09/18
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Oferta restrita de boiadas impulsiona as cotações do boi gordo
 

No fechamento desta quarta-feira (26/9) a arroba do 
boi gordo teve ajuste positivo em 15 das 32 praças 
pesquisadas pela Scot Consultoria.

Na comparação mensal, na média das cotações de to-
das as praças, a arroba do boi gordo teve alta acumu-
lada de 3,7%, o que reforça o cenário de firmeza do 
mercado.

A oferta restrita de boiadas limita as compras e, como 
reflexo, já se observam alguns frigoríficos diminuindo 
os abates, pulando dias de escala ou até mesmo en-
trando em férias coletivas.

No mercado atacadista de carne bovina com osso, as 
referências fecharam estáveis frente ao último levan-
tamento (25/9). A carcaça de bovinos castrados ficou 
cotada em R$10,05/kg.

Fonte: Scot Consultoria

SUÍNOS

BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS PERMANECE FECHADA EM R$3,80

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais realizada nesta quinta-feira (06),  por por telefone a pedido dos ne-
gociadores devido ao  feriado de 07 de setembro, acordou entre produtores e frigoríficos a manutenção 
do valor de R$3,80 para a comercialização do quilo do suíno vivo no estado.

Fonte: ASEMG - Acesso: 26/09/18
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Índia abre mercado à carne suína brasileira
 

O Ministério da Agri-
cultura recebeu, terça-
-feira (25), informação 
sobre a abertura de mer-
cado na Índia para a car-
ne suína brasileira e seus 
produtos. “Agora, com-
pete ao setor privado 
brasileiro atuar para que 
as exportações acon-
teçam e que o produto 
seja bem recebido pelos 
consumidores indianos”, 
comentou o ministro da 
Agricultura, Pecuária e 
abastecimento (Mapa), 
Blairo Maggi.

A alíquota do imposto de importação para esse tipo 
de produto na Índia é de 30%, com exceção da salsi-
cha, que é de 100%. Além do imposto de importação, 
o importador paga também um GST (equivalente ao 
ICMS) de 12%. Mas a carne suína importada no país 
não compete com a carne local, que tem público con-
sumidor diferente. Até então, o principal fornecedor 
de carne suína para a Índia tem sido a Bélgica.

No último mês, o governo indiano já havia autoriza-
do a importação do Brasil de embriões bovinos “in 
vitro”. Foi uma conquista do mercado nacional, já que 
a Índia historicamente sempre foi fornecedora de ma-
terial genético zebuíno ao Brasil.

O secretário de Relações Internacionais do Agro-
negócio do Mapa, Odilson Ribeiro e Silva, destacou 

o crescimento das exportações brasileiras do setor 
do agronegócio para o país, que mais que dobraram 
(113,9%) entre janeiro e agosto deste ano, em compa-
ração com igual período do ano passado.

Em junho, juntamente com o setor privado, o Mapa 
lançou o programa de estímulo à produção de feijão 
e pulses (grão de bico, ervilha, lentilha), para atender 
demanda interna, mas especialmente de olho no mer-
cado indiano, que consome esses produtos como fonte 
de proteína.

Em setembro de 2016, o ministro Blairo Maggi de-
sembarcou no país em última etapa de missão reali-
zada a sete países asiáticos, depois de visitar a China, 
Coréia do Sul, Tailândia, Mayanmar, Vietnã e Malásia 
com o objetivo de ampliar o mercado para produtos 
do agro brasileiro.

Fonte: Ministério da Agricultura
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USDA revela metas para rastreabilidade de doenças animais
 

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA) anunciou quatro metas abrangentes para 
aumentar a rastreabilidade de doenças animais para 
proteger a saúde a longo prazo, a comercialização e a 
viabilidade econômica da indústria pecuária norte-a-
mericana.

Greg Ibach, subsecretário para os Programas de Re-
gulamentação e Marketing do USDA, disse que um 
sistema abrangente é necessário para a melhor pro-
teção contra um surto potencialmente devastador, 
como a febre aftosa.

“Temos uma responsabilidade para com esses produ-
tores e a agricultura americana como um todo para 
tornar rastreabilidade das doenças animais o que de-
veria ser – um sistema moderno que rastreia animais 
desde o nascimento até o abate usando tecnologia 
acessível que permite ao USDA rastrear rapidamen-
te animais doentes e expostos para deter doenças es-
palhar”, disse Ibach em um comunicado. As quatro 
metas do USDA para aumentar a rastreabilidade são:

Promover o compartilhamento eletrônico de dados 
entre autoridades federais e estaduais de saúde ani-

mal, veterinários e indústria, incluindo o comparti-
lhamento de dados básicos de rastreabilidade de do-
enças animais com o repositório federal de eventos de 
saúde animal (AHER).

Use identificadores eletrônicos para animais que re-
querem identificação individual para tornar a trans-
missão de dados mais eficiente.

Melhorar a capacidade de rastrear animais desde o 
nascimento até o abate através de um sistema que 
permite o rastreamento de pontos de dados a serem 
conectados.

Elevar a discussão com os estados e a indústria para 
trabalhar em direção a um sistema onde os certifica-
dos de saúde animal sejam transmitidos eletronica-
mente de veterinários particulares a autoridades esta-
duais de saúde animal.

Calendário

O USDA começará a implementar as metas no ano 
fiscal de 2019. A agência disse que trabalhará com os 
estados e a indústria para estabelecer padrões de refe-
rência apropriados para mostrar progresso.

Identificadores eletrônicos

O USDA disse que não exigirá o uso de identificadores 
específicos. Os identificadores eletrônicos permitirão 
que os animais se movimentem mais rapidamente 
através de portos, mercados e vendas, e também aju-
darão a garantir uma resposta rápida quando ocorrer 
um evento de doença, disse à agência. Para ajudar na 
transição para a identificação eletrônica, o USDA dis-
se que está encerrando o programa gratuito de identi-
ficadores de metal e, em vez disso, oferece uma parti-
cipação de custo para identificadores eletrônicos.
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Parceria

Homenagem Sinduscarne
Aniversariantes do Mês

 Dia 18 Carmelita dos Reis Maciel
    Esposa do Leônidas Vicente da Silva Maciel – Presidente 
 Dia 22 Liliane Soares Alvarenga - Esposa do Wallan Assis Braga 
    Barros, Delegado Representante Junto à FIEMG Suplente
 Dia 25 Andrezza Gurgel Bueno Carvalho - Conselho Fiscal
 Dia 26 Wallan Assis Braga Barros – Delegado Representante junto
    à FIEMG Suplente

Os objetivos são de um Grupo de Trabalho Estadual 
e Federal de Rastreabilidade de Doenças Animais que 
desenvolveu 14 pontos chave para o avanço da rastre-
abilidade, disse o USDA. Eles também estão de acordo 
com o feedback do Serviço de Inspeção de Saúde Ani-

mal e Vegetal (APHIS) recebido em reuniões de partes 
interessadas realizadas em todo o país. O USDA disse 
estar comprometido com a continuação da discussão 
e colaboração para garantir que os esforços de rastrea-
bilidade sejam coordenados em todo o país.

Fonte: BeefPoint

Eventos

E-SOCIAL – NA PRÁTICA  | BELO HORIZONTE

Objetivo: Analisar os pontos impactantes da legislação que serão informados no eSocial, visando 
o preparo das empresas à correta mudança dos sistemas atuais para a nova ferramenta.

Data: 08 e 09/10/2018 (segunda e terça-feira) | Horário: 18:30 às 22:30
Local: SINDIJOIAS: Rua dos Goitacazes, 375 - Sobreloja - Centro, Belo Horizonte/MG
Investimento: R$ 280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não associa-
dos (PF e PJ).

Saiba mais: http://bit.ly/2xJaP0a


