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Destaque
Tereza Cristina diz que ministério vai manter o bom relacionamento com países árabes

rio da Agricultura e com os produtos da agropecuária
brasileira”, disse Tereza Cristina.
Ela afirmou que a instalação de um escritório de negócios em Jerusalém é um meio-termo, em vez de uma
embaixada, como inicialmente noticiado. Ela admitiu
que há um descontentamento dos países árabes em
relação a este assunto, mas disse que o Ministério da
Agricultura tem de continuar trabalhando para manter os canais de diálogo.
“A gente tem de estar preparado para tudo. Acho que
o escritório de negócios é um meio-termo, não é a
embaixada lá. A gente sabe do ânimo que existe na
região, mas o Brasil é um país amigo de todos os países, e na área comercial temos um peso muito grande
no mundo árabe, no mundo islâmico. Temos de continuar conversando. É claro que há um descontentamento, mas, nós da Agricultura, temos de trabalhar
pela agricultura. Esses problemas de geopolítica são
para o presidente da República, para o chanceler”, disse ela. “Vamos conversar, ouvir, e continuar com essa
abertura de diálogo que o Ministério da Agricultura
sempre teve com esses países, que são compradores da
produção brasileira”.

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e
Abastecimento) disse nesta terça-feira (02) que o Brasil é amigo de todos os países árabes e muçulmanos, e
que vai continuar se esforçando para manter este bom
relacionamento. Segundo ela, a intenção é fazer com
que a cooperação comercial com esses países cresça e
seja cada vez mais robusta. A ministra informou que
tem reunião marcada para a próxima semana com 51
embaixadores de países árabes e explicou que o Ministério da Agricultura vai manter o diálogo com esses países, que são grandes compradores da produção
brasileira de alimentos.

Tereza Cristina disse que já conversou com muita gente e que, apesar do desconforto, as coisas estão calmas.
Ela disse que as relações do Mapa com esses países vão
continuar. “No que depender de mim como ministra
e do setor produtivo, que apoia o relacionamento, vamos continuar fazendo com que cresça essa cooperação comercial entre os países do mundo árabe e o
Brasil e fique cada vez mais robusta”.

“Na agricultura, temos um país que produz muito, o
Brasil, e um mercado em que existe uma confiança
entre a agricultura brasileira e os consumidores dos
países islâmicos. E nós vamos continuar perseguindo esse bom entendimento, esse bom relacionamento
com os árabes, com os muçulmanos, com quem gostamos muito de ter relações comerciais, no Ministé-

Fonte: Ministério da Agricultura
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Mercado
Cotações
BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 04/04/19

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado						

4,90

Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos		

3,45

Fonte: AVIMIG - Acesso em 04/04/19

SUÍNOS

Fonte: ASEMG - Acesso: 04/04/19
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Vigilâncias sanitárias ganham sala especial na Anvisa

Tendo como lema “Nós somos o sistema”, a
Anvisa inaugurou, nesta quarta-feira (3/4), a
sala de acolhimento para o Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária (SNVS).
O principal objetivo da criação do ambiente,
localizado no 1º andar do bloco D da sede
da Agência, em Brasília (DF), é receber os
integrantes do SNVS com toda a infraestrutura disponível, para proporcionar um melhor aproveitamento da presença do SNVS na
Agência.
O projeto também tem o intuito de estreitar
a comunicação entre todos entes envolvidos
com as ações de da vigilância sanitária. Além disso,
aumentar a participação do SNVS nas discussões técnicas da Anvisa por meio de espaços exclusivos de debates para seus integrantes.

Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).
Durante a primeira parte da reunião, foram debatidos
os temas que serão prioritários na agenda da Anvisa,
além do contexto atual e das perspectivas futuras do
setor.

Segundo o diretor-presidente da Anvisa, William Dib,
a criação do espaço é um símbolo material de que a
Agência é, de fato, a casa dos integrantes do SNVS.
“Essa sala será uma representação para tentarmos estreitar os nossos laços, abrir um diálogo mais franco
e encontrar caminhos comuns para melhorar a saúde
no Brasil”, afirmou Dib.

A agenda regulatória e a situação atual dos projetos
desenvolvidos pela Agência e que terão participação
dos entes do SNVS em diversas etapas também foram
discutidas.
ASNVS
O encontro serviu, ainda, para apresentar a Assessoria
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (ASNVS).
Criada em dezembro de 2018, a ASNVS tem como
principal função realizar a articulação entre os entes
do SNVS e a Anvisa. A Assessoria está ligada diretamente ao gabinete do diretor-presidente.

Reunião
Após a apresentação do novo espaço destinado ao
SNVS, a Agência realizou a 1º Reunião Extraordinária
do Subgrupo de Vigilância Sanitária do GT-VS/CIT
2019, que contou com participantes da Comissão Intergestores Triparte (CIT), do Conselho Nacional de

Fonte: Anvisa
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Ministério vai lançar programa de erradicação da peste suína clássica

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) vai lançar até junho um programa que
visa a erradicação da peste suína clássica. Atualmente,
parte do Nordeste e da região Norte são considerados
área não livre da doença. Foi publicada na última terça-feira, dia 26, no Diário Oficial da União a Portaria n° 40, que constituiu um grupo de trabalho com o
objetivo de elaborar a proposta do Plano Estratégico
para a Erradicação da Peste Suína Clássica (PSC) dos
estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte e Roraima.

Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), do Sindicato
das Indústrias de Suínos do Rio Grande do Sul (Sipsrs), da Associação Brasileira de Veterinários Especialista em Suínos do Ceará (Abraves/CE) e do Departamento de Saúde Animal (DSA), do Mapa.
O grupo poderá convidar para participar de suas reuniões representantes de outras áreas do ministério,
integrantes do Comitê Científico Consultivo do Programa Nacional de Sanidade (Suídea) e de entidades
públicas ou privadas.
De acordo com José Guilherme Leal, o grupo de trabalho é considerado de relevante interesse público e
não renumerado. A erradicação da peste suína clássica é muito importante, porque a introdução do vírus na área livre da doença teria o efeito de cancelar
a certificação obtida pelo país e, com isso, paralisar as
exportações brasileiras de suínos.

O secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme
Leal, explicou que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e alguns estados nordestinos como a Bahia e
Sergipe já são considerados áreas livres de PSC. Hoje,
barreiras de fiscalização são montadas nas divisas dos
estados para impedir o trânsito de animais da área
não livre da doença.
“O grupo de trabalho terá de apresentar até junho um documento final
contendo as diretrizes do plano a ser
executado nos 11 estados, pois pretendemos erradicar esta enfermidade do
território nacional. Será um programa
de vários anos, assim como o de febre
aftosa”, disse o secretário.
A coordenação do grupo de trabalho
ficará a cargo do auditor fiscal federal
agropecuário Abel Neto e contará com
o assessoramento epidemiológico do
professor Vitor Salvador Gonçalves, da
Universidade de Brasília (UnB). Os demais componentes são da Agência de

Fonte: Canal Rural
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Oferta limitada mantém mercado do boi com preços sustentados

Em algumas regiões a oferta de boiadas segue limitada, o que mantém o mercado com os preços firmes.
É o caso do Sul da Bahia, por exemplo. Na região, o
preço do boi gordo subiu 2,0% na comparação com
o fechamento da última terça-feira (2/4). Atualmente, a arroba está cotada, em média, R$152,50, a prazo,
livre de Funrural. Além dessa praça, no fechamento
do mercado do boi gordo da última quarta-feira (3/4)

foram registradas mais duas altas e três baixas. Apesar da dificuldade em compor as escalas de abate, até
o momento, em 2019, a demanda no mercado interno não tem melhorado como o esperado, mesmo nas
primeiras quinzenas dos meses, quando normalmente há um acréscimo do consumo. Ou seja, a alta na
arroba pode ser mais consistente se o consumo ajudar.
Fonte: Scot Consultoria

Metade das exportações de carne do Uruguai é de frigoríficos brasileiros

manter isso, na verdade, usam o dado como marketing, embora a limitação seja também de clima. Dizem
que produzem com isso uma carne gourmet a pasto.

O Uruguai é uma enorme fazenda, como me disse Miguel Gularte, CEO da Marfrig para a América Latina.
Ele nos acompanha numa viagem de sul a norte do
país pela Rota 5. Percorremos até agora 500 quilômetros até chegar a Tacaurembo, quase na fronteira com
o Brasil. Nesse percurso, o que mais vi foram fazendas e caminhões carregados com eucalipto, segundo
maior item de exportação do Uruguai.

Os uruguaios já conseguiram exportar carne para o
Japão e apesar do consumo interno de carne bovina
ser mais alto do mundo – são 60kg per capita ao ano
– sobra produto no país. Então, tem de exportar mesmo. O Uruguai tem 3,3 milhões de habitantes e 12 milhões de bovinos e 8 milhões de ovinos. É muita carne
para pouca gente.

Já as vendas externas de carnes do país rendem US$
1,8 bilhão por ano e os dois maiores responsáveis por
essas exportações são brasileiros: os frigoríficos Marfrig e Minerva. A celulose, por sua vez, rendeu US$
1,6 bilhão à balança comercial uruguaia em 2018.

A saída dos frigoríficos é fornecer uma carne muito
especial e ter portfolio rico e variado. No frigorifico
da Marfrig de Tacaurembo, tem um cardápio bem sofisticado, de tipos de cortes de carne.

Quase tudo o que o Uruguai exporta vem do agro –
celulose, carne, leite, soja, arroz – e se no Brasil o objetivo hoje é ter mais
animais por hectare,
por aqui, se tem uma
cabeça para cada 2
campos de futebol, ou
seja, é 0,7 cabeça por
hectare. E o país quer

A carne vem de rebanhos selecionados de raças britâncias como hereford e angus e as cruzas deles. Tem
desde carne orgânica, bresaola, típica dos italianos ao
pastrame. Um dianteiro vendido para o Egito custa
US$ 3.700 por tonelada. Já um kasher negociado para
Nova York o valor chega a US$ 7,5 mil por tonelada.
Fonte: BeefPoint
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Eventos
CONDUÇÃO DE FEEDBACKS E CONVERSAS DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Objetivo: Através de uma abordagem vivencial e muito prática, visa desenvolver lideres
para a condução de conversas de feedback e conversas de desenvolvimento de pessoas,
usando abordagem e ferramentas de Coaching e Mentoria.
Data: 17 e 18/04/2019 (quarta e quinta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Praça da Cemig – Contagem / MG
Investimento: R$ 280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não
associados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP
Saiba mais: http://bit.ly/2Dvk8pN

GESTÃO DE COBRANÇA PARA REDUZIR A INADIMPLÊNCIA
Objetivo: Desenvolver habilidades, para a gestão eficaz da cobrança de dívidas e procedimentos para redução da inadimplência.
Data: 22 e 23/04/2019 (segunda e terça-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Praça da Cemig – Contagem / MG
Investimento: R$ 280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não
associados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP
Saiba mais: http://bit.ly/2KanzXg

Homenagem Sinduscarne
Aniversariante do Mês
Dia 06 Roberto Hugo Bassi – Conselheiro Fiscal – Suplente
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