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Destaque

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) disse nesta 
segunda-feira (10) estar confiante que 
o Plano Safra 2019/2020 será lançado 
nesta semana. Tereza Cristina destacou 
que na terça-feira e na quarta-feira o 
Congresso Nacional irá analisar e votar 
o projeto de crédito suplementar (PLN 
4/19), que inclui R$ 10 bilhões em recur-
sos para equalização dos financiamentos 
do plano.

“O plano está pronto para ser lançado. 
Assim que a gente tiver sinalização de 
que o Congresso votou, é uma questão 
só de agenda para o lançamento, mas 
já começa a acontecer”, disse a minis-
tra, após participar da abertura do One 
Agro, evento que reúne líderes do agro-
negócio, em Campinas (SP), para debater ciência e 
tecnologia digital, sustentabilidade e desenvolvimen-
to e o impacto do agronegócio brasileiro no mundo.

De acordo com a ministra, o plano previsto para 
2019/2020 irá oferecer novas ferramentas de acesso 
ao crédito para médios e grandes produtores. “Peque-
nos agricultores estarão absolutamente protegidos”, 
afirmou.

Tereza Cristina voltou a defender um modelo perma-
nente para que o agricultor tenha previsibilidade na 
hora de tomar financiamento para custeio e investi-
mento, tendo em vista que a preparação do cultivo 

começa com, pelo menos, seis meses de antecedência.
Na abertura do One Agro, a ministra ressaltou o au-
mento da produtividade agrícola brasileira aliada com 
a sustentabilidade. Segundo Tereza Cristina, nos úl-
timos anos, a produção nacional cresceu 386%, com 
aumento de apenas 33% da área cultivada. A ministra 
pediu a colaboração de todos na luta contra a desin-
formação sobre o agronegócio, principalmente nas 
redes sociais.

“Não entendo por que denegrir a imagem de um setor 
que produz, que dá emprego e que cada vez usa mais 
tecnologia e tem mais preocupação com a sustentabi-
lidade”, disse.

Fonte: Ministério da Agricultura

Plano Safra está pronto para ser lançado, diz Tereza Cristina
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BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 13/06/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

Cotações

Mercado

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,10
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,50

Fonte: AVIMIG - Acesso em 13/06/19

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 13/06/19

CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx
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A China vai retomar as importações de carne bovina 
do Brasil que estavam suspensas desde o dia 3 de ju-
nho, por conta da notificação de caso atípico de Ence-
falopatia Espongiforme Bovina (EEB), detectado em 
Mato Grosso.

A China é o único país, entre os importadores do 
Brasil, que tem protocolo sanitário que exige a sus-
pensão temporária das importações de carne quando 
detectado caso atípico de EEB. A ministra da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, rece-
beu a notícia da reabertura do mercado chinês nesta 
madrugada. A ministra reafirmou que vai continuar 
negociando um novo protocolo com as autoridades 
sanitárias chinesas.

A doença foi constatada em uma vaca de corte, com 
idade de 17 anos. Todo o material de risco específi-
co para EEB foi removido do animal durante o abate 
de emergência e incinerado no próprio matadouro. 
Outros produtos derivados do animal foram identi-
ficados, localizados e apreendidos preventivamente, 
não havendo ingresso de nenhum produto na cadeia 
alimentar humana ou de ruminantes. Não havia, por-
tanto, risco para a população.

A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) en-
cerrou no último dia três, o pedido de informações 
complementares do Brasil sobre o caso, o que mostrou 
que não há risco sanitário.  As exportações de carne 
bovina continuaram normalmente para os demais pa-
íses.

Fonte: Ministério da Agricultura

Brasil volta a exportar carne bovina para China
 

As vendas estavam suspensas desde o dia 3 de junho por causa da notificação de um caso 
atípico de EEB em Mato Grosso
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Foram exportadas 50,3 mil cabeças de bovinos vivos 
em maio deste ano, queda de 18,6% em relação a abril, 
segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex). 
O faturamento em maio totalizou US$36,40 milhões, 
redução de 7,5% na comparação mensal.

Essa queda nas exportações de bovinos vivos se deu 
principalmente em função das dificuldades de logís-
tica no estado do Pará, principal estado exportador.

As fortes chuvas no início do mês interditaram diver-
sas rodovias e o transporte dos animais foi inviabiliza-
do. Além disso, a paralisação dos caminhoneiros boia-
deiros por doze dias também dificultou o escoamento 
da matéria-prima até o porto.

Devido a esse cenário, o estado exportou 41,6% me-
nos comparado com abril último.

Para o curto prazo é esperado que os embarques vol-
tem a normalidade podendo haver um aumento em 
junho no número de cabeças exportadas.

Fonte: Canal Rural

Embarques de gado vivo apresentam queda de quase 19% em maio
 
 

A exportação total de carne bovina (in natura e pro-
cessada) apresentou aumento de 35% em volume no 
mês de maio, na comparação com o igual mês de 
2018, no melhor resultado para um mês registrado 
neste ano. Foram embarcadas 150.216 toneladas do 
produto no mês passado, ante 111.502 t em maio de 
2018, segundo informações são da Associação Bra-
sileira de Frigoríficos (Abrafrigo), que compilou os 
dados fornecidos pelo Ministério da Economia, por 
meio da Secex/Decex.

A receita cambial no mês passado foi um pouco me-
nor: US$ 573,7 milhões em comparação com US$ 
462,9 milhões em maio de 2018, aumento de 24%.

A Abrafrigo informa em comunicado que, no acu-
mulado do ano, a exportação de carne bovina alcança 
694.314 toneladas ante 590.013 toneladas movimenta-
das em 2018, num crescimento de 18%. A receita cam-
bial subiu de US$ 2,39 bilhões em 2018 para US$ 2,59 
bilhões este ano, num aumento de 8%.

Conforme a Abrafrigo, embora tenha comprado mais, 
a China reduziu a participação relativa nas exporta-
ções totais até maio de 2019. Em 2018, a importação 
realizada por Hong Kong e pelo continente, no mes-
mo período, foi de 267.713 toneladas (45,4% do total). 
Em 2019, o total foi de 271.575 toneladas (39,2%).

Exportação total de carne bovina de 150,2 mil t em maio é melhor resultado do ano
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O Egito foi o segundo maior comprador do produ-
to brasileiro com 60.687 toneladas no acumulado até 
maio. Na sequência veio o Irã com 41.746 toneladas; 
Emirados Árabes, com 40.714 toneladas, Chile, com 
40.330 toneladas e a Rússia com 24.997 toneladas. No 
total, 95 países aumentaram suas importações da car-
ne bovina in natura e processada e outros 53 reduzi-
ram.

Os embarques foram realizados na sua maior parte 
pelo Porto de Santos (SP), que concentrou 63,5% da 
exportação brasileira de carne bovina, ante 55% no 
mesmo período de 2018. São Francisco do Sul (SC) 

movimentou 8,1%; Paranaguá (PR) 11,4%; Itajaí (SC) 
4,2% e Rio Grande (RS) 3,0%.

Fonte: BeefPoint

Desde a semana passada os frigoríficos paulistas esta-
vam na retranca em função da suspensão das expor-
tações para a China. 

Mas conforme os dias foram passando o volume da 
produção foi diminuindo e a necessidade de comprar 
foi “dando as caras”.  Apesar disso os pecuaristas estão 
duros nas negociações e esta associação entre oferta 
restrita e demanda por boiadas melhorando resultou 

em valorização para o boi gordo na última quarta-fei-
ra (12/6). Na praça pecuária de São Paulo, os preços 
subiram R$2,00/@ na comparação dia a dia e a refe-
rência para o boi gordo ficou em R$149,50/@, à vista, 
livre de Funrural. 

Mas ressalta-se que frigoríficos, mais conservadores, 
reduziram o abate e continuam pressionando o mer-
cado para baixo. 

No mercado de fêmeas, o preço também subiu, mas a 
procura por novilhas está fraca, e aos poucos as cota-
ções da novilha e da vaca estão se aproximando.  Sem 
a demanda chinesa, frigoríficos começaram a nego-
ciar esta categoria no mesmo preço da vaca.

Por fim, para os próximos dias, o que vai ditar o ritmo 
do mercado será a oferta de gado confinado. O custo 
de retenção dos bovinos no cocho é elevado, o que é 
um limitante para os produtores segurarem o gado na 
fazenda.

Fonte: Scot Consultoria

Mercado do boi gordo ganhando firmeza
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Parceria

Eventos

METODOLOGIA SEIS SIGMAS: COMO APLICÁ-LOS NA SUA EMPRESA
PARA MELHORAR SEUS RESULTADOS

Objetivo: Proporcionar aos participantes conhecimento de como implantar metodologia 
“Seis Sigma” e melhorar o conhecimento para obtenção dos resultados.

Data: 24 e 25/06/2019 (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 as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

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

Homenagem Sinduscarne
Aniversariantes da Semana

 Dia 21 Ângela Maria Assis Duarte
                      Esposa do Rosano Procópio Duarte - Conselheiro Fiscal Efetivo

GESTÃO DA PRODUÇÃO X GESTÃO FINANCEIRA

Objetivo: Capacitar os participantes para utilização de ferramentas metodológicas, focan-
do o aperfeiçoamento das gestões de produção e financeira.

Data: 27 e 28/06/2019 (quinta e sexta-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 as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2IVhA4X


