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Destaque

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) participou nesta terça-feira (12), em 
Londrina (PR), da abertura do Agrobit Brasil 2019. 
Em sua segunda edição, o evento apresenta aos pro-
dutores as principais tecnologias disponíveis no mer-
cado.

No evento, a ministra assinou protocolo de lançamen-
to do Polo de Inovação Agro, uma parceria do Mapa 
com a Sociedade Rural do Paraná. A ideia é promo-
ver e fortalecer o sistema de inovação já existente, 
considerando as vocações e capacidades da região de 
Londrina, para a geração de produtos, serviços e em-
preendimentos, compartilhamento de conhecimento 
e tecnologia.

“Temos obrigação hoje de alimentar o mundo. E o 
Brasil é importantíssimo nessa cadeia. Cada vez mais 
temos que embarcar tecnologia no agronegócio, cada 

vez mais temos que ter responsabilidade com a segu-
rança alimentar do nosso país e dos mais de 160 países 
que o Brasil exporta”, disse a ministra na abertura do 
Agrobit 2019, que deve reunir mais de 2 mil produto-
res e demais integrantes da cadeia produtiva do agro 
até quarta-feira (13).

O secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e 
Irrigação do Mapa, Fernando Camargo, ressaltou que 
recebeu a missão de promover o Brasil como exporta-
dor de tecnologia agro, não apenas de commodities. 
Ele disse que o Ministério também trabalha para que 
toda a cadeia produtiva tenha acesso à agricultura 4.0, 
caracterizada pela transferência de orientações e co-
nhecimento pela comunicação instantânea. “Não po-
demos deixar os pequenos para trás. Levar cada vez 
mais essa tecnologia para todos. Não pode ser vincu-
lada apenas aos grandes e médios produtores”.

O representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, Paulo Alvim, destacou 
que a aplicação da ciência e tecnologia no agronegócio 
“é um esforço do governo que vai em prol da produ-
ção de maior valor agregado, mas, principalmente, de 
uma forte contribuição da melhoria da qualidade de 
vida da nossa sociedade”.

Coalizão Soja 4.0
A ministra visitou o local no evento reservado para 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), onde conheceu como é feito o monitoramento 
de lavouras por drones e fez uma medição.

Ministra defende uso de tecnologia na agropecuária brasileira para ampliar mercado

 

Ministra Tereza Cristina participa da abertura do Agrobit 2019,
em Londrina (PR) - Foto: Aron Mello/Direitos reservados
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 13/11/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

Tereza Cristina assinou também termo de compro-
misso para iniciar o projeto Coalizão Soja 4.0, desen-
volvido pela Embrapa Soja, unidade localizada em 

Londrina, que oferece tecnologias e orientações técni-
cas para inovação da cultura da soja. A partir de 2020, 
a empresa colocará o projeto em execução com o obje-
tivo de alavancar soluções inovadoras para produção 
da soja tropical.

O programa irá envolver diretamente cooperativas, 
Ematers, associações de produtores, empresas priva-
das de tecnologia, universidades, Sebrae, Senai, lide-
ranças e startups na identificação de desafios orien-
tados por missões para alcançar novos patamares 
tecnológicos.

Fonte: Ministério da Agricultura

Tereza Cristina visita unidade da Embrapa na Agrobit 2019,
onde conheceu tecnologia de drones - Foto: Divulgação/Mapa
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SUÍNOS (R$/Kg)

 
 Fonte: CEPEA- Acesso: 08/11/19

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         3,10

Fonte: AVIMIG - Acesso em 13/11/19

Mais 13 plantas frigoríficas brasileiras foram habili-
tadas para vender carnes à China, conforme comu-
nicado do órgão sanitário chinês (GACC) enviado ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Foram habilitadas cinco plantas de carne bo-
vina, cinco de suínos e três de aves.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (12) pela minis-
tra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento). “Temos tudo para entregar ao mundo nossa 
produção”, disse a ministra, na abertura da Agrobit 
Brasil 2019, em Londrina (PR).

Os cinco frigoríficos de carne suína estão no Rio 
Grande do Sul, além de uma unidade de carne bovina. 
São Paulo e Mato Grosso tiveram, cada um, duas uni-
dades habilitadas pelos chineses. Os demais frigorífi-
cos que podem exportar para a China ficam em Goiás, 
no Mato Grosso do Sul e no Paraná. 

Bovinos
As plantas de bovinos habilitadas pela China são: 
Marfrig Global Foods, em São Gabriel (RS); Frigorí-

fico Sul, em Apa-
recida do Taboado 
(MS); Naturafrig 
Alimentos, em Pi-
rapozinho (SP); 
Marfrig Global 
Foods, em Pontes 
e Lacerda (MT) e 
JBS, em Senador 
Canedo (GO).

Suínos
Os frigoríficos de carne suína são: BRF, em Lajeado 
(RS); Cooperativa Central Aurora Alimentos, em Sa-
randi (RS); JBS Aves, em Caxias do Sul (RS); Seara 
Alimentos, em Três Passos (RS) e em Seberi (RS).

Aves
Foram habilitadas as plantas de aves de Zanchetta Ali-
mentos, em Boituva (SP); União Avícola Agroindus-
trial, em Nova Marilândia (MT) e Unita Cooperativa 
Central, em Ubiratã (PR).

Fonte: Ministério da Agricultura

Mais 13 frigoríficos brasileiros podem exportar carne bovina, suína e de aves para a China
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O mercado físico do boi gordo segue com preços em 
alta nas principais praças de produção e comercializa-
ção do país. Segundo o analista de Safras & Mercado, 
Fernando Henrique Iglesias, o quadro de escassez de 
oferta é determinante para justificar toda essa movi-
mentação nas últimas semanas, com recordes supera-
dos diariamente.

“A demanda se mostra bastante aquecida, com expor-
tações em bom nível, além de toda a demanda que 
marca o último bimestre do ano. Com isso, não há si-
nais de mudança de perfil no curto prazo”, assinalou. 

Em São Paulo, os preços passaram de R$ 180,00 a ar-
roba para R$ 182,00 a arroba. Em Minas Gerais, pre-
ços de R$ 180,00 a arroba, contra R$ 176,00 a arroba 
na sexta-feira. Em Mato Grosso do Sul, preços em R$ 
173,00 a arroba, contra R$ 171,00 – R$ 172 a arroba. 
Em Goiás, o preço permaneceu em R$ 170,00 a arro-

ba, em Goiânia. Já no Mato Gros-
so o preço subiu de R$ 159,00 a 
arroba para R$ 161,00 a arroba.  

Atacado
No atacado, os preços da carne 
bovina dispararam. “Os frigorí-
ficos se deparam com encurta-
mento de seus estoques, natu-
ral em um cenário de demanda 
aquecida em que há uma clara 
dificuldade na composição das 
escalas de abate.

Com isso, os preços da carne 
bovina também disparam, com 

espaço para novos reajustes no curto prazo. Por sua 
vez, a tendência é que esse movimento respingue nas 
demais proteínas de origem animal, dada a saturação 
do consumidor médio que tende a buscar produtos 
que causem um menor impacto em sua renda”, disse 
Iglesias.  

O corte traseiro teve preço de R$ 15,00 por quilo, ante 
R$ 14,00 por quilo na sexta-feira. A ponta de agulha 
passou de R$ 9,30 por quilo para R$ 10,00 por quilo, 
enquanto o corte dianteiro subiu de R$ 9,40 por quilo 
para R$ 10,00 por quilo.

Câmbio
O dólar comercial encerrou a sessão de hoje com bai-
xa de 0,62%, sendo negociado a R$ 4,142 para venda e 
a R$ 4,140 para compra. Durante o dia, a moeda nor-
te-americana oscilou entre a mínima de R$ 4,138 e a 
máxima de R$ 4,172. 

Fonte: Canal Rural

Preços do boi gordo voltam a disparar e arroba sobe até R$ 4
 

  Os frigoríficos se deparam com encurtamento de seus estoques, natural em um cenário de 
demanda aquecida em que há uma clara dificuldade na composição das escalas de abate
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O Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento vai publicar 
nos próximos dias uma cartilha so-
bre o Sistema Integrado de Contro-
le Parasitário (Sicopa) de manejo e 
controle do carrapato dos bovinos. 
A publicação, com 56 páginas, será 
publicada no site do Mapa. O siste-
ma será utilizado no novo Progra-
ma de Controle Seletivo do Carra-
pato Bovino do Paraná.

Segundo o criador do Sicopa, dou-
tor em parasitologia e professor 
da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Marcelo Molento, atualmente não existe no 
país um programa de controle deste parasito. Segun-
do ele, as vantagens do Sicopa são a redução do uso 
de acaricidas no rebanho e com isso a diminuição da 
resistência do parasito a estes produtos, além da dimi-
nuição das perdas de produtividade, principalmente 
na pecuária leiteira.

O funcionamento deste sistema será mostrado no 
seminário gratuito que será realizado no Sindicato 
Rural de Santa Maria (RS), nesta quinta-feira (07) e 
sexta-feira (08), evento que tem o apoio do Ministé-
rio da Agricultura. Entre os temas do seminário estão 
a epidemiologia e controle do carrapato; resistência 
do carrapato e testes de eficácia em laboratório e no 
campo; programa de avaliação seletiva de bovinos e 
parcerias no Brasil e o controle do carrapato no Rio 
Grande do Sul.

O Sicopa tem 22 ferramentas que podem ser adapta-
das e podem ser usadas em fazendas no Brasil e em 
outros países sul americanos como o Paraguai, Argen-

tina e Uruguai, onde também ocorre o carrapato dos 
bovinos. O Sistema prevê que o animal que apresen-
tar até 20 parasitos em apenas um lado do corpo será 
passível de tratamento intensivo com acaricidas; os 
demais terão controle diferenciado.

De acordo com o professor, o uso do tratamento sele-
tivo exige mais empenho do veterinário, pois deve ser 
feita a contagem dos parasitos em todos os animais, 
para identificar os indivíduos parasitados. Segundo 
ele, cerca de 60% a 70% dos animais não excedem a 
contagem mínima e não precisarão ser tratados. “Os 
animais que recebem a menor quantidade de trata-
mentos são também os animais que permanecem com 
mais facilidade no rebanho além de serem mais sau-
dáveis”, informa o professor.

O carrapato é um dos principais parasitos de bovinos 
no Brasil, que pode causar prejuízos de até R$ 10 bi-
lhões por ano. O carrapato está disseminado no re-
banho de todo o Brasil, principalmente entre as raças 
europeias. Nos bovinos jovens, pode provocar a mor-
te e nos adultos a perda de peso de até 100 quilos. 

Fonte: BeefPoint

Mapa vai publicar cartilha sobre sistema de controle do carrapato em bovinos
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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

LÍDER DE ALTA PERFORMANCE

Objetivo: O curso Líder de Alta Performance foi desenvolvido para que você se transforme 
em uma liderança efetiva, com as ferramentas de coaching para enfrentar os desafios e 
superar os obstáculos no seu campo de atuação e gerar grandes resultados em sua vida e 
seu negócio.  Neste curso abordaremos os principais métodos, conteúdos, técnicas e ferra-
mentas presentes nos maiores cursos de coaching do mundo, com linguagem totalmente 
adaptada ao contexto brasileiro.

Data: 27 e 28/11/2019 (quarta e quinta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$590,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 842,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/357La0x


