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Destaque

A TecnoCarne encerrou sua 14ª edição com núme-
ros e resultados que superaram as expectativas, com 
um tom de otimismo do mercado que ditou o ritmo 
da feira que é referência do setor de processamento 
de proteína animal. Em seus três dias (06 a 08/08) de 
realização, recebeu mais de 9.800 visitantes, no São 
Paulo Expo.
 
A feira reuniu mais de 100 marcas nacionais e inter-
nacionais que apresentaram ao mercado o que há de 
mais inovador a fim de oferecer alta qualidade e pro-
dutividade para a indústria de processamento de car-
nes bovina, suína, aves e peixe. Ofereceu ao público 
mais de 30 horas de conteúdo apresentado em 35 pa-

lestras por 38 pa-
lestrantes durante 
o Fórum Tecno 
Carne, realizado 
pela primeira vez 
e o Ciclo de Pales-
tras uma atração 
já tradicional no 
evento.

Nesta edição da Feira TecnoCarne, associados e Mé-
dicos Veterinários dos Grupos Sinduscarne marca-
ram presença TecnoCarne participaram da feira, com 
acesso Vip, por meio da parceria firmada entre Sin-
duscarne e organização da feria.

“Aproveitamos a parceria SINDUSCARNE e Tecno-
Carne, ajustamos com colegas do Grupo de Médicos 

TecnoCarne 2019 surpreende e supera as expectativas!

 Os recentes resultados positivos do setor reaqueceram as expectativas de uma melhora do 
mercado, que pôde ser sentida nos corredores da feira.

Esquerda para direita Dra. Natália Inácio de Lima e Mestre e Doutora Lara 
Macedo Bonfim 
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Veterinários(as) para encontrarmos na feira e tivemos 
a honra de participarmos dos Fóruns oferecidos jun-
to à com Dra. Lara Macêdo Bonfim, foi professora de 
boa parte do grupo. Ela também foi minha orientado-
ra de monografia e estágio em dois dos grandes frigo-
ríficos mineiros. “Referência para mim.”  Acrescentou 
Dra. Natália P. Inácio de Lima.

Dra Lara Macêdo Bonfim ponderou acerca da impor-
tância dos eventos tecnológicos voltados para setor 
Cárneo,   “Acho os eventos e feiras tecnológicas ex-
tremamente importantes por serem uma oportunida-
de de conhecer novas tecnologias, como máquinas e 
equipamentos, e os diversos suprimentos necessários 
para a indústria frigorifica, e também uma oportuni-
dade de estreitar relacionamentos dos elos da cadeia 
como um todo, entre fornecedores e clientes e tam-
bém entre os diversos profissionais. Além disso, esses 
eventos são fundamentais para aprofundar os conhe-
cimentos, sobretudo dos profissionais da área técnica 
da empresa (como controle de qualidade, RT’s, geren-
tes e supervisores) e fazer contatos (network) e trocar 
experiências. Dessa forma, considero extremamente 
importante incentivar a realização e a participação 
das indústrias frigoríficas mineiras em tais eventos.”  
Dra Lara Macêdo Bonfim - Mestre em Medicina Ve-

terinária na área de Tecnologia e inspeção de produ-
tos de origem animal, Doutora em Zootecnia na área 
de produção animal. Atuando há 19 anos na indústria 
frigorífica.

NOVIDADES para 2020!

O Fórum TecnoCarne será realizado durante a Fispal 
Tecnologia (16 a 19 de junho - São Paulo Expo).

Fonte: Terra - Adaptação Sinduscarne

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 08/08/19

Natália Lima - Tropeira Alimentos; Fabíola Dias - Sabor da Carne; Dra. Lara Macêdo 
Bonfim; Nathalia Lara - Soleto Alimentos; Inês Gusmão - Adorar Alimentos
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SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 08/08/19

CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) fez a apresentação nesta terça-feira 
(06) do XXV Congresso Mundial da União Interna-
cional de Organizações de Pesquisa Florestal (Iufro) 
que o Brasil sediará no próximo mês. O evento que 
acontece pela primeira vez na América Latina será re-
alizado em Curitiba, entre os dias 29 de setembro e 
5 de outubro, sendo organizado no país pelo Serviço 
Florestal Brasileiro, vinculado ao Mapa, e pela Em-
brapa Florestal. “É uma oportunidade de mostrarmos 

nossa agenda de desenvolvimento sustentável. Nosso 
objetivo no Mapa é utilizar o potencial das florestas 
de maneira responsável, com governança, gerando ri-
queza para os povos que habitam nos diferentes bio-
mas”, afirmou.

Tereza Cristina lembrou que o Brasil tem a segunda 
maior reserva florestal do planeta, depois da Rússia.  
Em terceiro lugar, vem o Canadá, seguido dos Estados 
Unidos e China. “Esses cinco países representam 54% 

O congresso da Iufro é uma oportunidade de mostrarmos nossa agenda de desenvolvimento 
sustentável, segundo a ministra

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 08/08/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx
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de toda a reserva do planeta, que soma mais de 4 bi-
lhões de hectares”, destacou. A ministra afirmou que é 
uma honra sediar o evento desse porte que vai reunir 
mais de 3 mil pessoas de mais de cem países. Mas dis-
se ser importante a participação de mais brasileiros no 
Congresso, uma vez que, de 2 mil inscritos até agora, 
75% são estrangeiros.

Criada em 1892, a Iufro com sede em Viena (Áustria) 
é uma entidade não governamental e sem fins lucrati-
vos, que funciona como uma rede de cooperação em 
ciências florestais, reunindo mais de 15.000 cientistas 
em quase 700 organizações de 126 países. Nesta edi-
ção do evento no Brasil, os temas são: Florestas para 
as pessoas; Florestas e mudanças climáticas; florestas 
e produtos florestais para um futuro mais verde; Bio-
diversidade, serviços ambientais e invasões biológicas 
e; Florestas, interações com solo e água.

“Vamos mostrar nossa realidade, o que estamos fa-
zendo, a legislação, que é uma das mais rigorosas do 
mundo e trocar informações com os maiores especia-
listas e pesquisadores do mundo inteiro”, afirmou o 
diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Valdir Collato. 
Ele destacou apoio também da Conab e da Agência 
Alemã de Cooperação Internacional GIZ (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). E 
destacou a importância de ter a parceria do Ibama e do 
Ministério do Meio Ambiente. O congresso, afirmou, 
permitirá ao Brasil ganhar e passar muita informação. 
“São mais de mil trabalhos científicos inscritos”.

Colatto anunciou que está sendo concluído o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), com o registro de 6 milhões 
de propriedades rurais, e que a análise dos registros 
viabilizará o Plano de Regularização Ambiental. “Não 
há no mundo nada nessa magnitude. Vamos planejar 
nossa agricultura, a gestão e o meio ambiente”. O con-
gresso, afirmou, permitirá ao Brasil ganhar e passar 
muita informação. “São mais de mil trabalhos científi-
cos inscritos”, observou.

O secretário da Agricultura Familiar do Mapa, Fer-
nando Schwanke disse que o espaço Brasil no even-
to terá exposição de artesãos e de produtos florestais 
não madeireiros provenientes dos diversos biomas do 
país. “Precisamos profissionalizar ainda mais as ca-
deias produtivas, que já fornecem produtos para as in-
dústrias de cosméticos, farmacêutica e de alimentos”. 
Schwanke falou da oportunidade de interação com o 
mundo, no congresso, e disse já ter estagiado na Iufro, 
como engenheiro florestal, que é a sua formação.

Joberto Veloso de Freitas, presidente do comitê orga-
nizador e diretor de pesquisa e informações florestais 
do Serviço Florestal Brasileiro, comentou que está 
sendo realizado um trabalho com voluntariado jun-
to a universidades e de inclusão de jovens cientistas. 
Serão realizadas visitas a mais de 15 destinos, como a 
Serra do Mar e a sedes de indústrias florestais, infor-
mou.

O lançamento do Congresso, na sede do Mapa, teve 
a presença do diretor da GIZ, Anselm Duchrow, do 
diretor do banco de desenvolvimento KFW, Martin 
Schröder, de parlamentares, representantes da FAO, 
Embrapa, Conab e do setor privado.

Fonte: Ministério da Agricultura
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As exportações de carne suína in natura e processada 
somaram 67,9 mil toneladas em julho, leve recuo de 
0,4% ante igual mês de 2018. Já a receita alcançou US$ 
148 milhões, 24,1% acima da obtida no mesmo pe-
ríodo do ano passado, de US$ 119,2 milhões. Os da-
dos são da Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) e foram divulgados nesta quarta-feira, 7.

“O preço médio das exportações segue em ascensão. 
Em janeiro, estava em US$ 1,886 mil por tonelada. 
Em julho, chegou a US$ 2,179 mil por tonelada, maior 
patamar registrado nos últimos 12 meses”, disse, em 
nota, o presidente da entidade, Francisco Turra. No 
acumulado do ano, as exportações de carne suína al-

cançaram 414,5 mil toneladas, 19,62% mais que entre 
janeiro e julho de 2018. Em receita, a elevação é de 
23,5%, com US$ 847,7 milhões.

“O forte desempenho das exportações de carne suína 
em maio, junho e julho elevou a média do ano para 
números próximos de 60 mil toneladas, indicando 
tendência de crescimento nas exportações do segun-
do semestre”, destacou o diretor-executivo da ABPA, 
Ricardo Santin, no mesmo comunicado.

A China, com 35% das exportações totais do Brasil, 
importou 23,7 mil toneladas em julho, ou 34% mais 
que em igual período do ano passado.

Fonte: Canal Rural

Carne suína: receita com exportação cresce 24,1% ante julho de 2018, diz ABPA

O Egito e os Emirados Árabes Unidos, os dois países 
árabes que estão na lista dos cinco maiores importa-
dores de carne bovina produzida no Brasil, aumenta-
ram as compras do produto nos sete primeiros meses 
deste ano, segundo dados divulgados pela Associação 
Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) nesta semana. 
Os números incluem carne bovina in natura e pro-
cessada.

O Egito foi o segundo maior importador da carne 
bovina brasileira, com 100,9 mil toneladas adquiri-
das de janeiro a julho, o que significou aumento de 
17,5% sobre as 85,9 mil toneladas compradas no mes-
mo período de 2018. Já os Emirados Árabes Unidos 
fizeram importações quase quatro vezes maiores, de 
12,4 mil toneladas nos sete primeiros meses do ano 
passado para 57,1 mil em iguais meses deste ano. 
No geral, as exportações brasileiras de carne bovina 
cresceram 22% em volume no acumulado do ano até 
julho, com 990 mil toneladas embarcadas. A receita 

também avançou na comparação com o mesmo perí-
odo de 2018, em 12%, para US$ 3,72 bilhões. A Abra-
frigo lembra, no material divulgado, que o segundo 
semestre do ano costuma apresentar movimentações 
mais expressivas.

O maior comprador deste início de ano foi a China, 
com 377,9 mil toneladas, seguida do Egito e depois 
do Chile, com 62,8 mil toneladas. Os Emirados ocu-
param a quarta colocação no ranking de importado-
res, seguidos por Irã e depois pela Rússia. Todos os 
seis principais destinos aumentaram as aquisições em 
volume. A Rússia foi destaque de crescimento, saindo 
de 1,9 mil toneladas para 37,5 mil toneladas. No mês 
de julho individualmente as exportações brasileiras 
de carne bovina cresceram 1% sobre o mesmo mês de 
2018 e ficaram em 161,3 mil toneladas. Em valores, as 
vendas recuaram 6% em igual comparação para US$ 
616 milhões.

Fonte: BeefPoint

Egito e Emirados compraram mais carne bovina do Brasil
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Parceria

Eventos

ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO

Objetivo: Desenvolver a comunicação e oratória enquanto profissional, a fim de melhorar 
a qualidade e relevância das informações transmitidas e recebidas. Preparo para apresen-
tações, palestras e aulas expositivas.

Data: 27 à 29/08/2019 (terça à quinta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – 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/2yw34eX


