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Destaque

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) participou na terça (9) da reunião da Equipe 
Gestora Nacional do Plano Estratégico do Programa 
Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA) 
para debater o andamento do Plano e o planejamento 
da retirada da vacina contra a doença.

De acordo com o assessor técnico da CNA, Ricardo 
Nissen, para que o Brasil conquiste o status livre de fe-
bre aftosa sem vacinação, o Ministério da Agricultura 
(Mapa) dividiu o país em cinco blocos e propôs uma 
série de ações, que visam garantir segurança sanitária 
para a retirada da vacina e para o Sistema de Defesa 
Agropecuária.

“Durante a reunião, a 
equipe gestora avaliou o 
desempenho das ações 
realizadas, e com esse re-
sultado, irá decidir sobre 
a atualização do calen-
dário estabelecido, per-
mitindo uma evolução 
com segurança”.

Segundo Ricardo, a 
CNA, as Federações de 
Agricultura e Pecuária 
dos estados e o setor pri-
vado estão envolvidos 
e comprometidos com 

essa nova etapa.

“É um momento importante e de muita responsabili-
dade para toda cadeia. Os serviços veterinários esta-
duais, por exemplo, precisam estar bem estruturados 
para manter o país livre da febre aftosa, mas sem a va-
cinação. É preciso ter sistemas eficientes na detecção e 
no controle em caso de focos da enfermidade”.

Para o assessor técnico da Confederação, o Plano só 
poderá ser efetivado quando o produtor estiver res-
guardado sanitariamente para que não perca o traba-
lho desenvolvido ao longo dos anos.

Fonte: BeefPoint

CNA debate Programa de Erradicação da Febre Aftosa
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BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 12/07/19
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 12/07/19

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 12/07/19

CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx
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Brasil e Paraguai firmaram nesta ter-
ça-feira (9) um memorando de en-
tendimento sobre temas na área sani-
tária animal e vegetal. O assunto foi 
tratado em encontro da ministra Te-
reza Cristina (Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento) com o ministro da 
Agricultura paraguaio, Denis Lichi, 
em Assunção.

Segundo a ministra, o memorando 
trata de temas como vazio sanitário, 
uso de defensivos agrícolas, época de 
plantio de soja e a construção de um 
banco de vacinas público de aftosa 
entre os dois países.

“Tratamos de assuntos de interesse entre os dois 
países na área sanitária animal e vegetal visando os 
mercados que temos em conjunto e que poderemos 
aumentar essa abertura de mercado entre os nossos 
países”, disse. Segundo ela, a cada três ou quatro me-
ses haverá uma reunião conjunta entre os dois países 
para avançar nesses temas.

Fronteiras
Para o secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, 
José Guilherme Leal, os acordos reforçam o controle 
nas fronteiras. “Isso dá mais credibilidade e segurança 
aos pecuaristas em relação aos seus rebanhos e respal-
do no mercado internacional, pelo reforço integrado 
dos dois países”, afirmou o secretário, após a reunião.
Segundo ele, o reforço acertado envolve questões sa-
nitárias em cadeias muito importantes, como a pecu-
ária de corte. “E, na área vegetal, o foco é na cadeira 
produtiva da soja, no controle da ferrugem asiática. 
Vai permitir maior eficiência do nosso serviço sanitá-
rio”, explicou.

O secretário observou que o acordo traz benefícios 
aos produtores, melhorando o controle das doenças 
animais e as pragas vegetais. “Também nos fortalece 
do ponto de vista das exportações. O serviço sanitário 
dos dois países mais forte nos dá condições para am-
pliar o mercado nesse momento importante em que o 
Mercosul fechou acordo com a União Europeia”.

Também é favorecido, disse Leal, o comércio bilateral, 
“com as medidas de controle integrado das aduanas e 
outras medidas adicionais de desburocratização, para 
controle efetivo, mas dando um fluxo maior das mer-
cadorias de parte a parte”.

O secretário de Política Agrícola do Ministério, Edu-
ardo Sampaio Marques, comentou ser “muito im-
portante coordenar com o Paraguai o calendário de 
plantio, especificamente de soja”, para o controle de 
pragas. Também participou da reunião o secretário de 
Comércio e Relações Internacionais, Orlando Ribeiro.

Brasil e Paraguai fecham acordo para fortalecer controle sanitário na fronteira
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Arroz
Durante a reunião, a ministra propôs a organização 
de um acordo entre o setor privado dos dois países 
sobre os períodos de exportação de arroz. Segundo 
ela, a entrada do produto no Paraguai no Brasil não 
envolve problema de volume. “São questões pontuais 
de impostos em determinados estados e o período de 
importação”, disse.

Segundo a ministra, a força exercida por comerciantes 
nos meses em que a produção é colhida joga o preço 
do produto para baixo. Ela acrescentou que os pro-
dutores têm sofrido muito com o preço. “Neste ano, 

houve quebra de produção, com a cheia e depois seca 
e mesmo assim, o preço não recuperou para compen-
sar custos de produção”.

Segundo ela, esse é um problema em todo o Mercosul, 
no Uruguai, no Paraguai e Brasil. “Não é assunto do 
governo, mas podemos organizar a conversa para me-
lhorar a situação”, sugeriu.

A ministra comentou ainda que tem trabalhado junta-
mente com secretários do Mapa para ampliar merca-
dos em vez de disputar espaço no Mercosul.

Fonte: Ministério da Agricultura

O Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira, 8, 
trouxe atualizações em relação a regras sobre impor-
tação de animais e de material genético. Os requisitos 
já haviam sido aprovados em resolução do Mercosul. 
Foram editadas três instruções, um referente à im-
portação de bovinos e bubalinos para abate imediato; 
outra para a importação de bubalinos e bovinos para 
realização de engorda e, por último, uma sobre im-
portação de embriões equinos.

De acordo com publicação no site do Ministério da 
Agricultura, as revisões também atendem ao acordo 
firmado pelo Mercosul com a União Europeia, e nos 
próximos dias, deverão ser publicadas outras instru-
ções normativas sobre o assunto.

Preço do boi gordo tem tendência de alta no curto 
prazo, diz consultoria. Carne do Brasil precisa de es-
paço para mostrar sua qualidade, diz pecuarista.

Os destaques listados pelo ministério são a exigên-
cia de Certificado Veterinário Internacional (CVI) 
emitido pela autoridade veterinária do país exporta-

dor para a entrada no Brasil de bovinos e bubalinos 
importados para abate imediato. Além disso, haverá 
necessidade de inspeção no país exportador no mo-
mento do embarque.

Importador e exportador farão acordos sobre a reali-
zação de vacinações e provas de febre aftosa. Animais 
que saírem de zonas com status livre de aftosa com 
vacinação – como todos os estados do Brasil, exceto 
Santa Catarina – precisarão ter sido vacinados em no 
mínimo 15 e no máximo 180 dias antes do embarque.

Fonte: Canal Rural

Governo publica regras para importação de animais e genética no Mercosul
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As importações de carne bovina do Uruguai “tem 
crescido muito forte” e alcançaram volumes “sem pre-
cedentes”, comentou Rafael Tardáguila, diretor de Tar-
dáguila Agromercados.

O analista de mercado disse que nos primeiros seis 
meses do ano, o país importou 10.400 toneladas, re-
presentando um aumento de 63% em relação ao mes-
mo período do ano passado. “Isso são quase 4.000 to-
neladas a mais do que o primeiro semestre de 2018 “, 
disse ele.

Ele explicou que o aumento das importações está re-
lacionado com “pouca oferta interna, o país exporta 

tudo o que produz e a 
grande diferença de pre-
ço entre o gado no Uru-
guai e outros países, es-
pecialmente o Brasil”.

Estes volumes de carne 
bovina importada pelo 
Uruguai equivalem a cer-
ca de 56.000 cabeças, ou seja, os abates de um pouco 
mais de uma semana, disse Tardáguila acrescentando: 
“Se mantivermos este ritmo de importação. estarí-
amos comprando em carne o equivalente a 100.000 
cabeças de gado gordo.”

Fonte: BeefPoint

Importação de carne bovina do Uruguai aumentou 63% no primeiro semestre do ano

As exportações brasileiras de carne suína (consideran-
do todos os produtos, entre in natura e processados) 
totalizaram 63,6 mil toneladas em junho, informa a 
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

O número é 81% superior ao registrado no mesmo 
período do ano passado, quando foram exportadas 35 
mil toneladas.

A alta é ainda maior na receita cambial do mês. No 
total, os embarques geraram divisas da ordem de US$ 
137,7 milhões, saldo 111,9% superior em relação ao 
registrado no mesmo mês de 2018, com US$ 64,9 mi-
lhões.

“O preço médio das exportações em junho apresentou 
elevações tanto na comparação com o mesmo período 
do ano passado, quanto em relação à maio. O mercado 
internacional aumentou a demanda por produtos, o 
que tem pressionado os preços médios da carne suí-
na”, afirma Francisco Turra, presidente da ABPA.

Fonte: Canal Rural

Carne suína: exportações crescem 81% em junho, aponta ABPA
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Parceria

Eventos

Homenagem Sinduscarne
Aniversariantes da Semana

 Dia 13 Adriana Rodrigues de O. Germiniani
   Esposa do Emerson de Barros Germiniani - Diretor Adjunto

INDICADORES ESTRATÉGICOS DE RH

Objetivo: Aprender técnicas e ferramentas para definição e desdobramentos de indicado-
res e metas de RH, além de promover uma análise critica da atuação do RH como parceiro 
de Resultado para o negócio.

Data: 23 e 24/07/2019 (terça e quarta-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/2XogubQ

http://www.sinduscarne.org.br/eventos.php


