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Destaque
Mapa apresenta resultados e atualização do Programa Nacional de Erradicação e
Prevenção da Febre Aftosa

O Departamento de Saúde Animal (DSA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
vai apresentar os resultados dos dois primeiros anos
do Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), durante o I Fórum Nacional de Febre Aftosa que
será realizado nesta sexta-feira (30), a partir das 9h,
na Expointer (RS).
O tema principal do Fórum será a participação do
setor privado na implantação, execução e gestão do
Plano Estratégico do PNEFA.
Iniciado em 2017, o Plano tem o objetivo de criar e
manter condições sustentáveis para garantir o status
do Brasil como livre da febre aftosa sem vacinação e
ampliar as zonas livres da doença sem vacinação.

banhos e postos de fiscalização. Outras demandas são
o fortalecimento da vigilância na fronteira internacional, a implantação do fundo de emergência nacional
e a promoção da educação e comunicação em saúde
animal.

Passados os dois primeiros anos, alguns pontos estão
em andamento, como a finalização do georreferenciamento de estabelecimentos rurais e de interesse para a
saúde animal, a correção das deficiências estruturais e
operacionais das unidades veterinárias locais, e a definição e implementação de sistema eficiente de repasse
de recursos para emergências zoossanitárias.

Saiba mais sobre resultados dos dois primeiros anos
do Plano Estratégico 2017-2026 do PNEFA.
Sanidade Agropecuária
Nesta quinta-feira (29), também na Expointer, será
realizada reunião do Fórum Nacional dos Executores
de Sanidade Agropecuária (Fonesa). O encontro terá
início às 14h, na antiga Casa do Mapa/Embrapa, ao
lado da RBS. Na reunião do Fonesa serão discutidas
diversas pautas voltadas a sanidade agropecuária, entre elas, as ações voltadas para o programa de controle
da Mosca da Carambola e da Peste Suína Clássica.

Também são consideradas ações prioritárias a implementação do banco de antígenos e de vacinas contra
a febre aftosa, (Banvaco); a estabilidade de repasse de
recursos financeiros federais e de fundos privados
para os Serviços Veterinários Estaduais e o pleno funcionamento da Plataforma de Gestão Agropecuária
com integração de cadastros, movimentações de re-

Fonte: Ministério da Agricultura
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Mercado
Cotações
BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 29/08/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS

Fonte: ASEMG - Acesso: 29/08/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado						

4,70

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

3,40

Fonte: AVIMIG - Acesso em 29/08/19
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Indonésia anuncia abertura de mercado para importação de carnes brasileiras

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e
Abastecimento) anunciou nesta quarta-feira (28) a
abertura do mercado de carnes brasileiras para a Indonésia. Segundo a ministra, serão 10 plantas habilitadas para a exportação de pelo menos 25 mil toneladas de carne bovina.

“Hoje recebemos a boa notícia dessa conquista. Dez
plantas frigoríficas brasileiras estarão prontas para
essa exportação. Isso é bom para o nosso PIB, é bom
para o nosso produtor rural, que tenha mais gente
comprando carne para exportar, é bom para os nossos
frigoríficos que podem continuar gerando emprego”,
comemorou a ministra.
Em maio, a ministra esteve reunida com o ministro
da Agricultura da Indonésia, Amran Sulaiman, para
discutir a abertura do mercado de carnes brasileiras
para o país asiático.
Durante o encontro, a ministra destacou que o Brasil
tem condições de suprir a demanda por proteína animal dos indonésios, principalmente de carne bovina,
sendo um fornecedor alternativo e com preços mais
baratos em relação à carne da Austrália, de onde vem
a maior parte da carne consumida no país.
Fonte: Ministério da Agricultura

Rabobank: os impactos da peste suína se tornam claros

A mudança estrutural está chegando ao fluxo de proteínas animais em todo o mundo, enquanto países da
Europa e da Ásia lutam para mitigar os impactos da
Peste Suína Africana (ASF) sobre rebanhos suínos e
produção de suínos, revela um novo relatório do Rabobank.

Justin Sherrard, estrategista global – Animal Protein,
RaboResearch Food & Agribusiness, em “African Swine Fever: A Global Update.”
A situação na China piorou. O Rabobank espera perdas de produção de 25% na China em 2019 e perdas
de 15% a 20% no Vietnã. A perda de rebanho está prevista em 50% para todo o ano. “A ASF varreu o país
inteiro, mas seus impactos variam de região para região”, escreveu Sherrard. “No nordeste e norte, as regi-

Os países mais afetados levarão pelo menos cinco
anos para reconstruir rebanhos suínos e para a produção de carne suína se recuperar nesses países, disse
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cialmente provavelmente verão
um forte crescimento na produção, e a previsão é de que o impulso continue em 2020.
“Todas as outras proteínas provavelmente aumentarão a produção”, disse Sherrard, “mas a ritmos diferentes. Devido a recursos
limitados, a política ambiental e
as condições climáticas, frutos
do mar, carne bovina e carne de
carneiro terão um crescimento
modesto”.
ões atingidas primeiro pela doença, a perda tem sido
severa devido à falta de experiência, uma reação lenta
e biossegurança da semana.

Além disso, a China está aumentando as importações
de carne suína, bovina e de aves. Apesar da guerra
comercial entre os Estados Unidos e a China, as exportações de carne suína dos EUA para a China estão
registrando fortes volumes, apesar das altas tarifas,
observou Sherrard.

“No Sul, que foi exposto à doença em um estágio posterior, o abate de rebanhos afetados e a liquidação do
pânico contribuíram para um declínio acentuado.”

A União Europeia, liderada pela Espanha, é o maior
exportador de carne suína para a China. No entanto, os preços elevados e a abordagem cautelosa dos
produtores para a expansão da produção são desafios
para a competitividade da carne suína da UE, de acordo com o Rabobank.

Os declínios na produção de carne suína têm sido
mais lentos devido à liquidação do rebanho durante o
primeiro semestre do ano. “Dado o declínio no rebanho de fêmeas, a oferta de suínos em 2020 será menor
que 2019”, disse Sherrard no relatório. “Esperamos
mais 10% a 15% de queda na produção de carne suína
em 2020”.

As exportações de carne bovina para a China cresceram mais de 50% no primeiro semestre de 2019, lideradas pela Argentina. Brasil, Uruguai e Austrália têm
visto crescimento nas exportações de carne bovina.

Em agosto, os preços dos carnes suína atingiram níveis recordes na China, como resultado da queda nos
níveis de produção e da escassez geral de oferta de
carne suína.

Na avicultura, o Brasil domina as exportações de frango para a China, enquanto a UE e a Tailândia estão
aumentando suas exportações de aves. A Rússia também começou a enviar aves para a China, segundo o
Rabobank.

Para preencher o vazio deixado pelo endurecimento
da oferta de carne suína, a produção de outras proteínas, como frango, ovos, frutos do mar e carne bovina,
está aumentando, segundo o Rabobank. Aves espe-

Fonte: BeefPoint
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Indonésia anuncia abertura de mercado para importação de carnes brasileiras

“Hoje recebemos a boa notícia dessa conquista. Dez
plantas frigoríficas brasileiras estarão prontas para
essa exportação. Isso é bom para o nosso PIB, é bom
para o nosso produtor rural, que tenha mais gente
comprando carne para exportar, é bom para os nossos
frigoríficos que podem continuar gerando emprego”,
comemorou a ministra.
Em maio, a ministra esteve reunida com o ministro
da Agricultura da Indonésia, Amran Sulaiman, para
discutir a abertura do mercado de carnes brasileiras
para o país asiático.
Durante o encontro, a ministra destacou que o Brasil
tem condições de suprir a demanda por proteína animal dos indonésios, principalmente de carne bovina,
sendo um fornecedor alternativo e com preços mais
baratos em relação à carne da Austrália, de onde vem
a maior parte da carne consumida no país.

A ministra Tereza Cristina anunciou nesta quarta-feira, 28, a abertura do mercado de carnes brasileiras
para a Indonésia. Segundo a ministra, serão 10 plantas
habilitadas para a exportação de pelo menos 25 mil
toneladas de carne bovina.

Fonte: Canal Rural

Queda no preço do frango na indústria

Com a entrada da segunda metade do mês e a descapitalização da população, os preços do frango cederam no atacado. Em São Paulo, nos últimos sete dias a
cotação da carcaça passou de R$4,18/kg para os atuais
R$3,95/kg, queda de 5,5%. Nas granjas paulistas, os
preços seguem estáveis, somando 49 dias sem alterações. O frango terminado está cotado em R$3,30 por
quilo.
Para o curto prazo, a expectativa é de melhoria da demanda interna, com a virada do mês e pagamento dos
salários.

Fonte: Scot Consultoria
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Eventos

Homenagem Sinduscarne - Aniversariantes da Semana
Dia 31 Alfredo Cardoso Pena - Conselheiro Fiscal - Efetivo
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