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Destaque

O mercado físico de boi gordo segue com preços fir-
mes. Segundo o analista de Safras & Mercado, Fernan-
do Henrique Iglesias, os frigoríficos de menor porte 
ainda atuam de maneira agressiva na compra de gado, 
avaliando o quadro de restrição de oferta que ainda 
dificulta o avanço satisfatório das escalas de abate.

“Os frigoríficos de maior porte ainda dispõem de con-
tratos a termo e outras modalidades de parceria, além 
da utilização de confinamentos próprios para suprir 
suas necessidades, portanto sua atuação ainda é dis-
creta no mercado”, assinalou Iglesias.

Em São Paulo, preços a R$ 
160,00 a arroba, estáveis na 
comparação com ontem. Em 
Minas Gerais, o preço ficou em 
R$ 155,00 a arroba em Ubera-
ba, contra R$ 154,00 a arroba 
ontem. No Mato Grosso do 
Sul, os preços ficaram em R$ 
149,00 a arroba, estáveis. Em 
Goiás, preço em R$ 148,00 a 
arroba em Goiânia, inaltera-
do. No Mato Grosso, preço de 
R$ 144,00 a arroba, ante R$ 
143,00 a arroba ontem.

Atacado
No atacado, os preços da car-
ne bovina ficaram de estáveis a 

mais altos. Conforme Iglesias, a 
tendência de curto prazo remete a perda de intensida-
de do movimento, considerando o arrefecimento do 
consumo com o passar do mês. “Enquanto isso, a de-
manda destinada à exportação permanece aquecida, 
avaliando a severidade do surto de peste suína africa-
na que vem dizimando o rebanho de suínos da China”, 
assinalou Iglesias.

O corte traseiro passou de R$ 12,35 o quilo para R$ 
12,50 o quilo. O corte dianteiro ficou em R$ 8,65 por 
quilo. Já a ponta de agulha permaneceu em R$ 8,50 
por quilo.

Fonte: Canal Rural

Preços do boi sobem, mas movimento deve perder força

   Os frigoríficos de menor porte ainda atuam de maneira agressiva na compra de gado,
avaliando o quadro de restrição de oferta que ainda dificulta o avanço satisfatório

das escalas de abate
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SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 12/09/19

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         3,05

Fonte: AVIMIG - Acesso em 12/09/19

Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 12/09/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx
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Segundo a Enterprise Feiras & Eventos, realizadora da 
Expomeat 2019, os mais de 140 expositores que repre-
sentarão cerca de 250 marcas nacionais e internacio-
nais apresentarão as principais tendências, inovações 
e lançamentos para a indústria de proteína animal a 
um público estimado em mais de 10 mil visitantes de 
todo o Brasil e América Latina.

Trata-se da segunda edição da Feira Internacional de 
Processamento e Industrialização de Aves, Bovinos, 
Ovinos, Suínos e Pescado, que ocorrerá de 24 a 26 de 
setembro, das 14h às 20h, no Pavilhão de Exposições 
Anhembi, em São Paulo (SP).

Serão mais de 15 mil m² de área de exposição, R$ 150 
milhões em negócios a serem gerados durante a feira 
e outros R$ 250 milhões para os seis meses seguintes, 
segundo nota da Enterprise à imprensa.

Outro destaque do evento será o Prêmio Carne Forte 
2019, uma homenagem aos melhores da cadeia pro-
dutiva de proteína animal. “Com votação recorde, o 
prêmio se estabelece como indicador de boas práticas 
e comprometimento na indústria da carne.” Realiza-
do pelo terceiro ano consecutivo, o prêmio contempla 
as categorias: aves, bovinos, ovinos, suínos, pescado, 
governo federal, legislativo e três indicações livres. A 
solenidade da entrega e a homenagem aos vencedores 
ocorrerão antes da abertura da Expomeat 2019, no dia 
24 de setembro, às 11h30, no auditório Ovídio Miran-
da Brito, no Anhembi.

A Expomeat 2019 também contará com eventos para-
lelos que totalizarão mais de cem horas de conteúdo 
relevante para a indústria da carne, com participação 
gratuita.

Fonte: Carne Tec Brasil

Expectativa de grandes negócios para o setor na Expomeat 2019

O governo da China afirma que a situação da peste 
suína africana continua grave, mas que avanços re-
centes na tentativa de desenvolver uma vacina traz 
esperança. “O risco de avanço da peste ainda é muito 
alto”, disse o vice-ministro de Agricultura e Assuntos 
Rurais do gigante asiático, Yu Kangzhen, nesta quar-
ta-feira.

Segundo Yu, o vírus se espalha em ritmo rápido em 
todo o mundo, o que dificulta as tentativas da China 
de contê-lo.

Com altas recentes nos preços de carne suína em de-
corrência da oferta apertada, o governo chinês anun-
ciou, nas últimas semanas, uma série de medidas para 

China vê risco alto, mas há avanço em produção de vacina contra peste suína
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impulsionar a oferta e controlar os preços. 
As medidas incluem incentivos para que 
produtores criem mais suínos. Sem uma va-
cina viável para peste suína africana, a amea-
ça de um novo surto desestimula produtores 
a expandir ou recompor a produção.

A Academia de Ciências Agrícolas da China, 
um importante instituto chinês de pesquisa, 
afirmou na terça-feira que completou testes 
de laboratório para uma vacina e pediu ava-
liações de segurança ao Ministério da Agri-
cultura, o que possibilitaria testes clínicos. 
“É um desdobramento positivo e também um 
primeiro passo”, disse Yu. Fonte: BeefPoint

No 2º trimestre de 2019, foram abatidas 8,04 milhões 
de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de 
inspeção sanitária. Essa quantidade foi 3,5% superior 
à obtida no 2° trimestre de 2018, período em que foi 
deflagrada a paralisação dos caminhoneiros, e 1,4% 
acima da registrada no trimestre imediatamente an-
terior.

O abate de 268,55 mil cabeças de bovinos a mais no 2º 
trimestre de 2019, em relação ao mesmo período de 
2018, foi impulsionado por altas em 17 das 27 Unida-
des da Federação (UFs).

Entre aquelas com participação acima de 1,0%, as va-
riações positivas foram: Mato Grosso (+257,03 mil 
cabeças), Mato Grosso do Sul (+99,22 mil cabeças), 
São Paulo (+45,03 mil cabeças), Rondônia (+28,18 
mil cabeças), Santa Catarina (+12,63 mil cabeças) e 
Bahia (+6,43 mil cabeças). Já as reduções mais inten-
sas foram em Goiás (-73,78 mil cabeças), Rio Grande 
do Sul (-64,30 mil cabeças), Pará (-63,68 mil cabeças) 

e Maranhão (-13,97 mil cabeças).
No ranking das UFs, Mato Grosso continua lideran-
do o abate de bovinos, com 17,8% do total nacional, 
seguido por Mato Grosso do Sul (11,4%) e São Paulo 
(10,1%).

Aquisição de Couro cresce 1% em relação a 2018
No 2º trimestre de 2019, os curtumes investigados pela 
Pesquisa Trimestral do Couro – aqueles que efetuam 
curtimento de pelo menos 5.000 unidades inteiras de 
couro cru bovino por ano – declararam ter recebido 
8,39 milhões de peças de couro. Esse total, representa 
um aumento de 1,0% em relação ao adquirido no 2° 
trimestre de 2018 e decréscimo de 0,9% frente ao 1° 
trimestre de 2019.

O comparativo com os 2º trimestres de 2018 indica 
uma alta de 81,77 mil peças no total adquirido pelos 
estabelecimentos. Os destaques positivos em núme-
ros absolutos foram Mato Grosso do Sul (+132,44 mil 
peças), Rondônia (+119,54 mil peças) e Mato Gros-

Abate de bovinos cresce 3,5% em relação ao mesmo trimestre de 2018
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O mercado do boi gordo iniciou a segunda semana 
de setembro com boas notícias. Segundo comunicado 
feito pelo GACC (órgão de sanidade chinês) ao Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 25 
plantas frigoríficas brasileiras estão habilitadas a 
vender carnes para a China.

Dos 25 frigoríficos, 17 são de carne bovina, seis 
são de carne de frango, um de suíno e um de asi-
nino.

De todos os frigoríficos que foram habilitados, 
quatro estão localizados no Pará, seis em Mato 
Grosso, dois em Tocantins e dois em Mato Grosso 
do Sul. Já em Goiás, São Paulo e Rondônia apenas 
uma planta foi habilitada por estado. De acordo 
com o governo chinês, os estabelecimentos já pos-
suem habilitação para exportar imediatamente.

A forte demanda chinesa deve trazer mais liquidez 
para o mercado do boi gordo, e conforme o apetite 
das indústrias aumenta, os preços da arroba tendem 
a ganhar força.

Fonte: Scot Consultoria

Portas abertas para a exportação de carne bovina

so (+77,91 mil peças). As maiores reduções absolutas 
ocorreram em Rio Grande do Sul (-94,80 mil peças) e 
Pará (-91,75 mil peças).

Mato Grosso continua a liderar a relação de Unidades 
da Federação que recebem peças de couro cru para 
processamento, com 16,5% da participação nacional, 
seguido por Mato Grosso do Sul (14,5%) e São Paulo 
(12,0%).

Fonte: BeefPoint
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Parceria

Eventos

PERSPECTIVA PROCESSO: COMO MELHORAR PROCESSOS SEM BUROCRATIZAR

Objetivo: Envolver e estimular a liderança, a organização e fluidez de processos e subpro-
cessos, a fim de garantir dinamicidade interna, atendimento ao cliente e qualidade na 
gestão. Capacitar quanto ao processo macro e os processos de áreas, demonstrando sua 
relação e impacto. Demonstrar como a gestão de processos é uma das facetas relevantes 
do negócio.

Data: 01 e 02/10/2019 (terça e quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – 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/2yw34eX

DESENVOLVENDO A AUTOLIDERANÇA PARA LIDERAR

Objetivo: Desenvolver um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes fundamen-
tais para o profissional em qualquer organização.

Data: 01 à 04/10/2019 (terça à sexta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$413,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 590,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2m82XmP

Homenagem Sinduscarne - Aniversariantes da Semana
 Dia 18 Carmelia dos Reis Maciel - Esposa de Leônidas Vicente da Silva Maciel - 
   Delegado Conselho de Representantes da FIEMG - Efetivo


