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Destaque

Ao participar nesta quinta-feira (27) da abertura do 
Fórum Internacional de Inovação para Sustentabili-
dade na Agricultura, o ministro em exercício da Agri-
cultura, Marcos Montes, pediu união de esforços do 
governo e da iniciativa privada para combater a de-
sinformação da população sobre o uso de defensivos 
agrícolas na produção de alimentos.

De acordo com Marcos Montes, é preciso derrubar o 
discurso meramente ideológico que prejudica as ex-
portações brasileiras, divulgando mais informações 
corretas para mostrar que os alimentos produzidos no 
Brasil são de ótima qualidade.

“Precisamos mostrar ao mundo que aqui se tem a 
maior agricultura em tamanho, mas também em res-
ponsabilidade. Precisamos derrubar o discurso mera-
mente ideológico que desinforma as pessoas sobre os 
nossos alimentos. Um dos maiores empecilhos às ex-
portações brasileiras é esta imagem que insistem em 

fazer de nós lá fora. São teorias ideológicas de quem 
não quer o Brasil competitivo”, disse Marcos Montes.

No Fórum Internacional, promovido pela Associação 
Nacional de Defesa Vegetal (Andef), foram discutidos 
temas como o papel das agrotecnologias na segurança 
alimentar, a informação correta sobre o uso e os riscos 
dos defensivos agrícolas, e a segurança alimentar com 
o uso de defensivos, entre outros.

>> Veja ranking da FAO sobre uso de defensivos

A ideia comum é que a desinformação sobre o uso de 
defensivos vai contra os países que podem produzir 
comida para ajudar a garantir a segurança alimentar 
do mundo, e que o uso responsável das agrotecnolo-
gias é uma responsabilidade compartilhada entre go-
verno e setor privado. É preciso, entre outras ações, 
educar os agricultores sobre a melhor forma de usar 
os produtos.

Marcos Montes lembrou que há uma par-
ceria forte do ministério com o Ibama e a 
Anvisa na análise técnica dos defensivos 
aprovados para uso no Brasil, e que é pre-
ciso uma agilidade maior para contrapor 
as notícias falsas em torno do assunto e 
mostrar que os alimentos brasileiros são 
excelentes para o consumo.  Ele lembrou 
que há um projeto importante sobre de-
fensivos agrícolas em debate no Congres-
so, e defendeu a modernização da legisla-
ção brasileira sobre o assunto.

Fonte: Ministério da Agricultura

Ministro em exercício critica campanha de desinformação sobre uso de defensivos
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BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 27/06/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

Cotações

Mercado

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,00
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,40

Fonte: AVIMIG - Acesso em 27/06/19

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 27/06/19

CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx
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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to intensificou a vigilância contra a peste suína africa-
na (PSA) com a distribuição de material informativo 
sobre a doença. O objetivo é evitar que o vírus entre 
no país e afete a agropecuária brasileira. No Brasil, a 
PSA foi erradicada em 5 de dezembro de 1984 e o país 
foi declarado área livre da doença.

De acordo com o Sistema de Vigilância Agropecuária 
Internacional (Vigiagro), foram distribuídos 88 ban-
ners para aeroportos e portos de fronteira para alertar 
o viajante, sendo 44 em português e 44 em inglês.

Além disso, os aeroportos também emitem alertas so-
noros para alertar os passageiros. Aqueles que visita-
ram fazendas, zoológicos, feiras agropecuárias, áreas 
rurais ou outros locais com presença de suínos ou ja-
valis, ou que trazem produtos de origem suína, devem 

procurar o balcão da Vigiagro antes de deixar a área 
de desembarque.

A peste suína africana é uma doença viral, não ofe-
rece risco à saúde humana, não sendo transmitida ao 
homem, mas pode dizimar plantéis de suínos, sendo 
altamente infecciosa, o que exige o sacrifício dos ani-
mais, conforme determina a Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE). Os javalis também são atingidos. 
Não existe vacina para a PSA. O vírus é resistente, per-
manecendo nas fezes dos animais por até três meses e, 
em alimentos (produtos maturados), até nove meses.

Os sinais clínicos da PSA nos animais são febre alta 
(40 a 42 graus Celsius), hemorragia no nariz, orelhas, 
patas e abdômen, sangramento no reto, perda de ape-
tite e depressão, além de problemas respiratórios. O 
período de incubação do vírus vai de cinco a 21 dias.

Fonte: BeefPoint

Ministério intensifica vigilância para evitar entrada da peste suína africana no Brasil
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A firme demanda externa pela carne suína brasilei-
ra tem elevado os preços da proteína exportada. De 
acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex), nos 14 primeiros dias úteis deste mês, a carne 
suína in natura foi vendida ao mercado internacional 
a US$ 3.353,55 por tonelada, alta de 48% em relação à 
média de maio. Na comparação com o mesmo perío-
do do ano passado, a alta no preço vendido é de 72%, 
maior patamar desde novembro de 2014.

Em maio, a Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) informou que o surto da peste suína na Ásia 
elevou o preço do produto brasileiro vendido a mer-
cado externo em US$ 1 mil por tonelada no período 
de três meses.

Coopavel recebe R$ 41,5 milhões do BNDES para in-
vestir em unidade de suínos.

Com peste suína, importação chinesa da carne sobe 
quase 63% em um mês.

De acordo com o Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), o aumento das vendas 
tem elevado o ritmo de abates nas plantas que são ha-
bilitadas para o atendimento do mercado.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulgados em 13 de junho, o peso 
total das carcaças abatidas aumentou 3,9% no primei-
ro trimestre deste ano frente ao mesmo período do 
ano passado. O ritmo aquecido da atividade na indús-
tria frigorífica, por sua vez, tem impulsionado o preço 
do animal vivo.

Fonte: Canal Rural

Preço da carne suína exportada sobe 72% em um ano 

Segundo a Secretária de Comércio Exterior (Secex), 
em junho, até a segunda semana, o volume diário de 
carne de frango in natura embarcado pelo Brasil foi de 
17,2 mil toneladas.

Esse volume é 7,8% maior que a média de maio últi-
mo. Se as embarcações continuarem nesse ritmo, até o 
final do mês serão exportadas 327,1 mil toneladas de 
carne de frango in natura.

Aumento nas exportações brasileiras de carne frango
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Com relação ao mercado interno, os preços pararam 
de cair nas granjas e já reagiram no atacado em São 
Paulo.

Nas granjas paulistas, a cotação do frango está em 
R$3,30 por quilo, com o mercado estável nos últimos 
quatro dias.

Já no atacado, a cotação da carcaça de frango retomou 
os patamares de R$4,45 por quilo, valorização de 1,1% 
no acumulado da segunda quinzena de junho.

Para o curto e médio prazo, a expectativa é de merca-
do mais firme, em função da demanda maior com a 
virada do mês.

Fonte: Scot Consultoria

O recrudescimento da crise entre Esta-
dos Unidos e Irã já atrapalha os frigorífi-
cos brasileiros que vendem carne bovina 
ao país persa, segundo fontes do setor 
privado. No acumulado deste ano, o Irã 
é o terceiro maior importador da carne 
nacional, só atrás de China e Hong Kong. 
Entre janeiro e maio, os exportadores re-
ceberam mais de US$ 200 milhões para 
enviar carne ao mercado iraniano, o que 
representou quase 8% do total exportado 
pelos brasileiros.

Ontem, o presidente americano, Do-
nald Trump, anunciou uma nova rodada 
de sanções ao Irã. Na última semana, a 
tensão entre os dois países se intensifi-
cou após a derrubada, pelos iranianos, de 
um drone dos EUA. Washington chegou a preparar 
um ataque militar ao território iraniano, mas Trump 
abortou a ofensiva na última hora.

Para os frigoríficos brasileiros, a escalada no conflito 
diplomático reforçou a decisão dos exportadores de 
colocar o pé no freio. Ao Valor, o dono de um frigorí-
fico de médio porte afirmou que há quase dois meses 
não fecha novos contratos de exportações para o Irã.

“Faz tempo que eles não fazem novos negócios”, res-
saltou um executivo de um grande exportador, acres-
centando que a redução das vendas reflete a ausência 
de leilões de importação do órgão estatal iraniano. O 
país não vem conseguindo ter acesso a divisas.

Além dos reflexos negativos da pressão de Trump, os 
exportadores de carne bovina enfrentam dificuldades 
adicionais para conseguir bancos no Brasil que acei-
tem receber os recursos oriundos do Irã.

Fonte: BeefPoint

Frigoríficos já encaram problema na venda ao Irã
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Parceria

Eventos

Homenagem Sinduscarne
Aniversariantes da Semana

 Dia 03 Cláudia Márcia Domingues
    Esposa do Cássio Braga dos Santos - Delegado Suplente FIEMG

 Dia 04 Jamilson Soares Ferreira - Conselheiro Fiscal Suplente

GESTÃO POR INDICADORES DE PESSOAS
GERENCIAR E MAXIMIZAR DESEMPENHO

Objetivo: Desenvolver profissionais da área de RH, bem como gestores no desenvolvimento de uma 
gestão por indicadores para o trabalho desempenhado pelas pessoas nas organizações. Capacitar 
e oportunizar aos participantes a troca de informações, estudo de casos e experiências relaciona-
das aos indicadores individuais, setoriais e globais de suas organizações, e das demais organizações. 
Entender ainda, como funciona a gestão por indicadores dentro das empresas e qual a metodolo-
gia mais assertiva para os respectivos negócios.

Data: 22 à 24/07/2019 (segunda à quarta-feira) | Horário: 18h30 às 21h30
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/2KJBLpA

FORMAÇÃO DE PREÇO

Objetivo: Capacitar os participantes nas principais técnicas de formação de preço, atra-
vés da análise dos custos operacionais da empresa.

Data: 22 à 24/07/2019 (segunda à quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Praça da Cemig – Contagem/MG

Investimento: R$350,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 500,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2FG61gZ


