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Destaque

Começa na próxima sexta-feira (1/11), a segunda eta-
pa anual de vacinação do gado contra a febre aftosa 
em todo o território mineiro, quando deverão ser va-
cinados bovinos e bubalinos com idade de zero a 24 
meses.

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), vincu-
lado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), é o órgão responsável pelo 
gerenciamento e fiscalização da campanha junto aos 
produtores rurais.

A vacinação é obrigatória e o produtor que não imu-
nizar o seu rebanho estará sujeito a autuação de 25 
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais (Ufemgs) 
por animal, o equivalente a R$ 89,83 por animal. Nes-
ta etapa deverão ser vacinados cerca de 10 milhões de 
bovinos e bubalinos em todo o estado.

O diretor-geral do IMA, Thales Fernandes, reforça a 
importância da parceria dos produtores e das entida-

des representativas do setor para que todo o rebanho 
bovino e bubalino seja vacinado e, com isso, o estado 
continue livre da doença.

Declaração - O produtor deverá comprovar a vacina-
ção de seu rebanho até o dia 10 de dezembro. O des-
cumprimento dessa norma sujeita o produtor a autu-
ação de cinco Ufemgs, o equivalente a R$ 17,96 por 
animal.

Este ano, o IMA solicita que o produtor entregue có-
pia do documento do Cadastramento Ambiental Ru-
ral (CAR) no momento da declaração.

Saúde do rebanho - O gerente de Defesa Sanitária 
Animal do IMA, médico veterinário Guilherme Ne-
gro, ressalta a importância da vacinação para manu-
tenção da saúde do rebanho e do reconhecimento in-
ternacional de zona livre com vacinação, obtido pelo 
estado junto à Organização Mundial de Saúde Animal 
(OIE). “Este status favorece o agronegócio e o aces-
so da carne bovina e dos produtos da bovinocultura 
de Minas a mercados internacionais, contribuindo 
de forma significativa para o Produto Interno Bruto 
(PIB) mineiro”, diz.

Imunização eficaz – O coordenador do Programa Na-
cional de Erradicação e Prevenção de Febre Aftosa no 
IMA, médico veterinário Natanael Lamas Dias, refor-
ça a importância de realizar corretamente a vacinação, 
de forma a garantir eficácia na  imunização dos ani-
mais “Entre os cuidados é necessário manter as vaci-

Começa nesta sexta-feira (1/11) a segunda etapa anual da vacinação de bovinos e bubalinos 
contra febre aftosa

poder de compra do recriador e invernista caiu 4,4%
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 31/10/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

nas contendo a dose de 2 ml armazenadas em tempe-
ratura entre 2 e 8 graus centígrados, desde o momento 
em que for adquirida em estabelecimento registrado, 
até a hora da aplicação”, explica.

Mercado - Minas Gerais possui o segundo maior reba-
nho nacional de bovinos, com cerca de 23 milhões de 
animais, e detém o status de área livre de aftosa com 
vacinação desde 2001, concedido pela Organização 
Mundial da Saúde Animal (OIE). Em 2018, o estado 
ocupou o quarto lugar no ranking nacional das expor-
tações de carne bovina com US$ 604 milhões, ou 9,2% 
do total nacional.  A China é o principal comprador 
do produto mineiro, com 59% do total das vendas ex-
ternas.

A doença - A febre aftosa é causada por um vírus, alta-
mente contagioso e que pode trazer grandes prejuízos 
econômicos para os produtores, pois afeta o comércio 
internacional.  A doença é transmitida pela saliva, af-
tas, leite, sêmen, urina e fezes dos animais doentes, e 
também pela água, ar, objetos e ambientes contamina-
dos. Uma vez doente, o animal pode apresentar febre, 
aftas na boca, lesões nas tetas e entre as unhas.

O IMA alerta que, se forem verificados animais com 
estes sintomas, o produtor rural deve imediatamente 
comunicar a unidade do IMA mais próxima de sua 
região. Confira aqui: 
ima.mg.gov.br/atendimento/nossas-unidades.

Fonte: IMA
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SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 31/10/19

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 31/10/19

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) vai destinar os US$ 195 milhões do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) a progra-
mas para garantir que o Brasil continue livre da fe-
bre aftosa, aumente as áreas sem a peste suína clássica 
(PSC) e da mosca da carambola, com a estruturação e 
a modernização da defesa agropecuária.

Os recursos serão repassados pelo Tesouro Nacional 
em operação autorizada pelo Senado Federal, confor-
me Resolução 26 do Senado Federal, publicada nesta 
quarta-feira (30) no Diário Oficial da União.

A linha de crédito será destinada à execução do Pro-
grama de Modernização e Fortalecimento da Defesa 
Agropecuária (Pro Defesa). As ações deverão ser exe-
cutadas em cinco anos. O governo brasileiro terá prazo 

de pagamento de 25 anos com juros anuais de 2,79% 
(Libor). Dos US$ 195 milhões, o controle e erradica-
ção de pragas e doenças receberá US$ 137 milhões, a 
melhoria da eficiência dos serviços de defesa agrope-

Recursos do BID vão aprimorar programas de defesa agropecuária no país
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cuária ficará com US$ 23 milhões, e ao conhecimento 
e inovação para a defesa agropecuária caberá US$ 35 
milhões. Adicionalmente, o Ministério aportará con-
trapartida de US$ 5 milhões para acompanhamento e 
avaliação dos projetos.

“Os recursos garantirão a modernização dos serviços 
de defesa agropecuária, repercutindo na segurança 
alimentar e na conquista de novos mercados exter-
nos”, disse o secretário substituto da Defesa Agrope-
cuária, Fernando Mendes.

Febre aftosa
O Pro Defesa tem o objetivo de contribuir para o au-
mento da produtividade agropecuária e para o acesso 
a mercados nacionais e internacionais via fortaleci-
mento dos Serviços de Defesa Agropecuária (SSA) do 
país.

O programa visa melhorar o controle de pragas ve-
getais quarentenárias e doenças animais de grande 
impacto econômico, com foco na febre aftosa, peste 
suína clássica e mosca da carambola. Também busca 
o aprimoramento dos serviços da Secretaria de Defe-
sa Agropecuária que afetam o desempenho do setor 
agropecuário brasileiro.

No caso da febre aftosa, o Mapa manterá a execução 
do Plano Nacional de Erradicação e Prevenção da Fe-
bre Aftosa (PNEFA) para que o Brasil passe de país 
livre de aftosa com vacinação para a condição de área 
sem vacinação em 2026. O plano prevê auditorias dos 
serviços veterinários estaduais, fortalecimento dos 
controles sanitários dos estados, entre outras ações, 
com monitoramento semestral pelo Mapa.

Peste suína clássica
Para a peste suína clássica, os esforços serão voltados 
ao aumento do número de estados reconhecidos pelo 
Mapa como livres da PSC, passando dos atuais 16 para 
23 estados em 2023. As medidas previstas incluem 
relatórios de estudos epidemiológicos realizados nos 

estados da zona não livre, declaração de novas zonas 
livres de PSC, intensificação do controle da circulação 
de suínos, capacitação do serviço veterinário oficial 
dos estados e educação sanitária dos produtores ru-
rais.

Mosca da carambola
O combate à mosca da carambola, que atinge áreas dos 
estados do Amapá, de Roraima e do Pará, visa manter 
o restante do país livre da praga. Serão fortalecidos os 
postos de controle na fronteira e nas estradas internas 
do Amapá. O projeto incluirá a vigilância de armadi-
lhas em todo o país e ações de controle e erradicação 
em áreas onde as moscas forem detectadas. Também 
haverá capacitação de técnicos das instituições envol-
vidas, assim como dos produtores, por meio de cam-
panhas de educação sanitária.

Também está previsto o aprimoramento dos procedi-
mentos nos Laboratórios Federais de Defesa Agrope-
cuária (LFDAs) do Ministério. Para isso, deverá haver 
redução do tempo para realização das análises, dimi-
nuição na rejeição de amostras no momento de seu 
recebimento nos laboratórios, automação do recebi-
mento das amostras, análises laboratoriais e entrega 
de resultados, aquisições e contratos, credenciamento 
de laboratórios, gerenciamento de demandas e con-
trole dos estoques.

Exportação
Outro aprimoramento será realizado no Sistema de 
Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), 
para diminuição dos tempos médios de liberação de 
mercadorias de exportação e de importação nos por-
tos. Será financiada a implementação de sistema uni-
ficado e informatizado de gerenciamento de trânsito 
internacional de produtos agropecuários (denomina-
do “SIGVIG”) para acelerar os processos envolvendo 
a exportação de soja em grão e a de carne congelada 
e resfriada, além da importação de frutas (maçã) e de 
insumos agropecuários (fertilizante mineral e defen-
sivos agrícolas).
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Também haverá redução no tempo médio dos servi-
ços de inspeção, de registro e de autorização de pro-
dutos incluindo os sistemas de exportação de bebidas 
e importação de material genético animal e animais 
vivos e registro de produtos de origem animal. Na 

área de normas, o Mapa vai reduzir o tempo médio de 
elaboração e publicação das regulamentações da SDA, 
com a instalação de sistema de acompanhamento, em 
tempo real de todos os atos normativos.

Fonte: Ministério de Agricultura

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) e o ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, participaram nesta quarta-feira (30) de 
audiência pública na Comissão de Defesa do Consu-
midor da Câmara dos Deputados sobre o registro de 
defensivos agrícolas.

Na audiência, a ministra antecipou parte dos resul-
tados do Plano Nacional de Controle de Resíduos e 
Contaminantes de 2018. Segundo ela, 97% dos produ-
tos vegetais analisados estavam dentro dos limites de 
resíduos. Os dados completos, conforme a ministra, 
serão divulgados no próximo mês. 

A ministra disse que os resultados mostram que os 
alimentos consumidos são seguros. “Não podemos 
deixar nossa população em pânico. Não come isso 
nem aquilo. Tem legislação e é cumprida”, disse. “A 
população brasileira pode ficar completamente tran-
quila com o que consome”, afirmou.

Tereza Cristina iniciou a apresentação explicando 
que o processo de registro de um defensivo agrícola 
no país permanece o mesmo, sem mudanças. E desta-
cou que novos produtos chegam ao mercado somente 
após a aprovação do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
nesta ordem.

Ela ressaltou que a questão dos defensivos deve ser 
debatida “com base na ciência e não no achismo”. Aos 
parlamentares, apresentou dados que demonstraram 
a evolução do Brasil na área agrícola graças ao uso de 
tecnologia, defensivos, investimentos em pesquisas 
e, principalmente, aumento da produtividade. Em 40 
anos, a produção agropecuária nacional cresceu 388%, 
enquanto a área para os cultivos aumentou 33%.

Sobre a agricultura tradicional e orgânica, ela refor-
çou que não há oposição entre as duas práticas. “Elas 
são complementares e não excludentes”, ressaltou. A 
ministra anunciou que, em novembro, será lançada a 
Política Nacional de Bioinsumos, com o objetivo de 
incentivar o uso de defensivos biológicos.

Segundo a ministra, a tendência é o uso de defensivos 
cair no decorrer dos anos, com a substituição desses 

Em audiência na Câmara, ministra reforça segurança dos alimentos do país

 



 

 

1º de Novembro de 2019InfoCarne Nro 222

7

por outras formas de combate às pragas. “Daqui a 10 
anos, não vamos estar mais debatendo o uso de pes-
ticidas, mas sim a edição gênica, que será o grande 
futuro da agricultura no mundo”, disse.

Assistência técnica para pequenos produtores
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ex-
plicou que maioria dos casos de contaminação por 
defensivos no país ocorre por causa da aplicação de 
forma incorreta, sem equipamento de proteção. “As 
pessoas não lavam as mãos e não leem os rótulos”, dis-
se o ministro, citando levantamentos da pasta. 

A ministra Tereza Cristina destacou que a maior preo-
cupação do Mapa é com os pequenos produtores. Por 
isso, há projetos para levar orientação sobre a forma 
correta de aplicação e uso dos defensivos, e assim pre-
venir a contaminação.

“Esse (pequeno produtor) que, muitas vezes, não sabe 
ler. Esse que precisa de assistência técnica, que nunca se 
fez no Brasil. A assistência técnica está longe de ser boa 
no Brasil”, afirmou.

Fonte: Beefpoint

Os preços do bezerro, do boi gordo e da carne bovina 
seguiram em alta na maior parte de outubro, impul-
sionados pela baixa oferta e também pela demanda 
aquecida. A afirmação é do Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada (Cepea).

No caso do bezerro, o Indicador Esalq/BM&FBovespa 
de Mato Grosso do Sul, teve alta de 1,27% de 30 de se-
tembro até a quarta-feira, 30, fechando a  R$ 1.386,93. 
A média mensal, de R$ 1.356,07, supera em 1,4% a de 
setembro e em 11,16% a do mesmo período do ano 
passado, em termos reais, ou seja, considerando a in-
flação.

Para o boi gordo, a elevação no acumulado deste mês 
é de 3,21%, com o Indicador Esalq/B3 em São Paulo 
fechando a R$ 167,40 nesta quarta. Este é o maior pa-
tamar desde novembro de 2016, quando a média men-
sal do indicador foi de R$ 168,23 por arroba. “A média 
de outubro está em R$ 162,92, respectivas elevações 
de 2,91% e de 6,76% quando comparada às médias de 
setembro de 2019 e de outubro do ano passado. 

No caso da carne negociada no mercado atacadista da 
grande São Paulo, para a carcaça do boi casado, hou-
ve valorização de 6,81% no acumulado parcial deste 
mês, com o preço à vista fechando a R$ 11,60 por qui-
lo nesta quarta. 

“Em outubro, a média está em R$ 11,23 o quilo, au-
mento mensal de 4,5% e anual de 11%, com a inflação 
já descontada”, disse o Cepea.

Em termos nominais, ou seja, sem considerar os efei-
tos da inflação, os patamares observados em outubro 
para a arroba do boi e para a carne no atacado são 
os maiores das séries históricas, iniciadas respectiva-
mente em 1994 e 2001. 

Fonte: Canal Rural

Preços do boi gordo e da carne bovina são os maiores da história
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Eventos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Objetivo: Desenvolver habilidades e competências para o entendimento das atividades 
de Planejamento Estratégico e Orçamento Empresarial.

Data: 26 à 28/11/2019 (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/341iN3h

FERRAMENTAS DE COACH PARA PROFISSIONAIS DE RH

Objetivo: Ampliar a visão dos profissionais de RH sobre as ferramentas do Coach e estimular 
a terem postura de coach junto aos líderes e colaboradores da organização. Conhecer 
e vivenciar ferramentas de coaching para potencializar resultados e realizar intervenções 
assertivas na organização e junto as equipes.

Data: 26 à 29/11/2019 (terça e 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/31qhklq


