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Destaque

Em evento na Organização Mundial do Comér-
cio (OMC), em Genebra, a ministra Tereza Cristina 
(Agricultura, Pecuária e Abastecimento) destacou 
nesta segunda-feira (7) que a entidade “segue como 
o mais importante fórum para que se alcancem solu-
ções equitativas e para que se construa uma economia 
global saudável no século XXI”.

Como exemplo, Tereza Cristina citou os resultados 
da 10ª Conferência Ministerial, realizada em 2015 em 
Nairóbi, quando os países-membros concordaram em 
eliminar os subsídios à exportação de produtos agrí-
colas. “A decisão foi um marco para o comércio in-
ternacional e reafirmou o papel central da OMC na 
governança do comércio internacional”, disse.

No entanto, ministra defende que é preciso buscar 
novos resultados. “A reforma da OMC reveste-se de 
grande prioridade. As disciplinas da organização de-
vem ser fortalecidas, de forma a contemplar questões 
essenciais para a busca de um mercado aberto, justo 
e transparente”.  Ministra participa do World Cotton 
Day, na sede da OMC, em Genebra - Divulgação/
Mapa

 Além do evento, a ministra reuniu-se com o diretor-
-geral da organização, Roberto Azevêdo. Ela também 
participou de encontros com representantes dos Es-
tados Unidos, embaixador Dennis Shea, e do setor de 
algodão do Brasil. 

Dia Mundial do Algodão
Pela manhã, Tereza Cristina participou da sessão ple-

nária do World Cotton Day (Dia Mundial do Algo-
dão), na sede da OMC, e destacou a importância da 
cultura do algodão para a economia e o desenvolvi-
mento social no Brasil. 

“O PIB da cadeia produtiva do algodão do Brasil é de 
cerca de US$ 74,11 bilhões, considerando as vendas 
de produtos de confecção. A cadeia gera emprego e 
renda para 1,2 milhão de trabalhadores”, disse 

A ministra ressaltou que o “bom funcionamento do 
comércio internacional, sem distorções, é funda-
mental para o desenvolvimento de setores produti-
vos agrícolas, como o do algodão. Por essa razão, o 

Na OMC, ministra diz que organização é fundamental para comércio internacional justo

Tereza Cristina participou também do World Cotton Day, na sede da OMC.
O Brasil é o terceiro maior exportador de algodão e é líder mundial na certificação

socioambiental do produto
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 10/10/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 10/10/19

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

Brasil tem sido um membro ativo na OMC, sempre 
buscando fortalecer o papel conciliador da organiza-
ção, pautado por isenção e equidade”. Ela reafirmou o 
comprometimento do setor produtivo brasileiro com 
a sustentabilidade ambiental, lembrando que o Brasil 
é líder mundial na certificação socioambiental de al-
godão, com mais de 80% da produção certificada.

A ministra lembrou que, em 20 anos, a produção na-
cional de algodão cresceu 226% e, na safra 2017/18, o 

Brasil colheu 2,2 milhões de toneladas de pluma, 11% 
da produção mundial.

O país é o terceiro maior exportador de algodão, com 
participação de 10% das exportações mundiais, tota-
lizadas no último ano em US$ 15 bilhões. “Confirma-
das as projeções de crescimento de 20,5% na próxima 
década, o Brasil deverá expandir sua fatia para 15% do 
mercado exportador”, disse a ministra.

Fonte: Ministério da Agricultura
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A Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Ala-
goas (Adeal) e o Ministério da Agricultura confirma-
ram a ocorrência de um foco de peste suína clássica 
(PSC) no município de Traipu, na região do agreste 
do Estado, próximo da divisa com Sergipe.

A agência informou “que equipes compostas por fis-
cais agropecuários foram acionadas imediatamente, e 
já estão atuando na região. Medidas como a interdição 
da propriedade onde foi localizado o foco e a proibi-
ção do trânsito de suínos, entre outras, estão sendo 
tomadas em busca da contenção e da eliminação da 
doença”.

Segundo a Adeal, a vigilância epidemiológica está 
sendo intensificada em Alagoas. “Esclarecemos a po-
pulação que a Peste Suína Clássica é uma doença vi-
ral que acomete somente porcos e javalis. Não é uma 
zoonose, e, portanto, não é transmissível a humanos”.

A agência lembrou que os principais sinais clínicos da 
PSC são febres, alta mortalidade em animais jovens, 
manchas hemorrágicas (avermelhadas) na pele do 
animal, incoordenação motora, conjuntivite e diar-
reia.

“O controle e a erradicação da PSC são de grande re-
levância para a economia local e nacional, pois sua 
ocorrência gera prejuízos e restrições ao comércio 
desses animais e seus produtos”, informou.

Apesar de também ser considerada grave, a peste su-
ína clássica é menos severa que a peste suína africana 
(PSA), que está provocando forte redução do plantel 
de porcos da China e tem se espalhado também por 
outros países da Ásia e do Leste Europeu.

Conforme informações da Embrapa Suínos e Aves, as 
doenças são causadas por vírus diferentes — a PSC é 
causada por um vírus da família Flaviviridae, gênero 
Pestivirus, de genoma RNA, enquanto a PSA é pro-
vocada por um vírus DNA, da família Asfarviridae, 
gênero Asfivirus.

“As duas doenças são semelhantes clinicamente, sen-
do necessário realizar diagnóstico laboratorial di-
ferencial. O Brasil tem um programa nacional para 
controle da PSC e atualmente grande parte do terri-
tório é reconhecido internacionalmente como livre de 
PSC. A PSA já ocorreu no Brasil no final da década 
de 1970, foi erradicada e atualmente a doença é con-

Foco de peste suína clássica é confirmado em Alagoas

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,70
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,35

Fonte: AVIMIG - Acesso em 10/10/19
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siderada exótica no país. Tanto o vírus da PSC como 
o da PSA não causam doença em humanos”, informa 
a Embrapa.

De acordo com o Ministério da Agricultura o foco 
alagoano está situado em uma propriedade de criação 
extensiva, sem vínculo com sistemas tecnificados ou 
de reprodução de suínos.

Porém, afirma comunicado da Pasta, o foco é “muito 
próximo da zona livre de PSC do Brasil, que detém 
aproximadamente 90% da produção suinícola brasi-
leira e 100% das exportações de animais e produtos 
de suínos do país. Portanto, apesar dessa ocorrência 
não alterar o reconhecimento internacional deste sta-
tus sanitário junto à OIE [Organização Mundial de 
Saúde Animal], é exigida adoção de estado de alerta 

e reforço nas medidas de prevenção de todo o Servi-
ço Veterinário Oficial, com ações efetivas para evitar 
a disseminação da doença e uma eventual introdução 
da PSC na zona livre, a fim de não comprometer os 
esforço feitos pelo serviço veterinário brasileiro e pelo 
setor privado para a erradicação desta enfermida-
de, bem como proteger a cadeia produtiva de suínos 
quanto a eventuais restrições comerciais por parte de 
países importadores de animais e seus produtos”.

“Neste momento, estão sendo adotados os procedi-
mentos para eliminação do foco, com sacrifício e des-
truição dos suínos, e investigação epidemiológica em 
propriedades situadas no raio de 10 km em torno do 
foco e naquelas que possuírem algum vínculo epide-
miológico”, informou a Pasta.

Fonte: BeefPoint

Ao longo de toda a semana, representantes de vários 
países da América Latina, integrantes do Ministério 
da Agricultura e Secretaria de Agricultura do Rio 
Grande do Sul participam de um treinamento sobre 
a mosca-da-bicheira que vai apresentar informações 
sobre o controle de população do inseto por meio da 
tecnologia nuclear. O assunto vem sendo tratado pela 
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) 
em conjunto com o Serviço Veterinário Oficial dos 
países do continente.

O projeto da agência tem o objetivo de utilizar a tec-
nologia nuclear para esterilizar os machos das moscas 
com irradiação, reduzindo a população.

Pecuária gaúcha perde mais de R$ 170 mi/ano com 
doença parasitária As larvas da mosca-da-bicheira se 
alimentam de tecido vivo e são postas em ferimentos 
pré-existentes em animais de sangue quente, provo-

cando queda na produtividade e até a morte de bovi-
nos, ovinos e outros. No Brasil, os prejuízos podem 
alcançar U$ 380 milhões por ano, conforme estudo 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo o 
coordenador geral de sanidade animal do Mapa, Jorge 
Caetano Júnior, o controle do inseto precisa ser feito 
em conjunto entre os territórios afetados. Atualmente, 

Projeto quer usar tecnologia nuclear para combater mosca-da-bicheira
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a mosca (C. Homnivorax) só está presente em países 
da América Latina. A forma de identificar a mosca, 
dentre tantas espécies existentes e o conhecimento da 
epidemiologia da doença, são alguns dos aspectos que 
serão abordados ao longo desta semana. Além do Bra-
sil, participam do treinamento representantes do Ser-
viço Veterinário Oficial da Argentina, Bolívia, Equa-
dor, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru, Paraguai, 
República dominicana e Uruguai. O presidente do 
Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Ani-
mal, Rogério Kerber, explica que o controle de pragas 
na pecuária é fundamental “especialmente quando re-
fletimos sobre o trânsito global de pessoas, animais e 
produtos”.

Erradicação
A mosca já foi erradicada nos Estados Unidos, Cana-
dá e México através de um sistema de esterilização de 

machos. O representante do Panamá, Osvaldo Alva-
rado, explica que há 20 anos o país iniciou o progra-
ma de controle da mosca por meio da pulverização 
de machos estéreis e conscientização dos produtores 
para a notificação da presença de insetos. 

“Atualmente continuamos com o controle apenas na 
fronteira com a Colômbia, em função de uma densa 
floresta que conta apenas com fauna silvestre. Nas de-
mais regiões já está totalmente controlada”, explica. 
No Panamá os prejuízos chegaram a U$ 100 milhões, 
em um rebanho de pouco mais de 1,5 milhão de ca-
beças.

O encontro deve abordar temas como epidemiologia e 
ecologia das populações da mosca e acontece até sex-
ta-feira, 11 de outubro, no Hotel Intercity em Porto 
Alegre.

Fonte: Canal Rural

O consumo andando de lado e a oferta regulada à de-
manda mantiveram por mais uma semana os preços 
do frango estáveis. Nas granjas paulistas o animal ter-
minado segue cotado, em média, em R$3,30 por quilo. 
No atacado, as vendas ganharam fôlego com a virada 

do mês e os preços subi-
ram. A carcaça está cota-
da, em média, em R$4,15 
por quilo, alta de 5,1% na 
comparação semanal.

As exportações fecha-
ram setembro em queda, 
o que corrobora com os 

preços andando de lado. O volume exportado foi 0,7% 
menor que em agosto último e 10,9% abaixo do mes-
mo período de 2018.

Fonte: Scot Consultoria 

Mais uma semana de estabilidade do preço do frango nas granjas



 

 

11 de Outubro de 2019InfoCarne Nro 219

7

Eventos
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Homenagem Sinduscarne - Aniversariantes da Semana
 Dia 13 Eduardo José de Souza - Diretor de Exp. e Relações Públicas

 Dia 15 Cristiane Aparecida de Matos
   Esposa do Jamilson Soares Ferreira - Conselheiro Fiscal - Suplente

Venha nos visitar!

superminas.org.br



 

 

11 de Outubro de 2019InfoCarne Nro 219

9


