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Destaque

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) participou nesta terça-feira (3) da 
abertura da reunião da Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva de Carne Bovina.

A ministra destacou que o setor passa por um mo-
mento de transição, que está sendo monitorado pelo 
Mapa, e que o mercado já sinaliza uma redução no 
preço da arroba do boi. Tereza Cristina ressaltou que 
o preço da carne, elevado por diversos fatores, deve se 
normalizar em breve para o consumidor.

“Quero tranquilizar todos vocês [consumidores]. Ti-
vemos uma conjuntura momentânea de seca, falta de 
pasto e abertura de mercados, mas agora o preço da 
carne deve se estabilizar. O Ministério da Agricultura 
não influencia, isso é mercado. Estamos acompanhan-
do de perto o que está acontecendo”, disse. A ministra 
garantiu que não há risco de falta de proteína animal 

no país, já que somente 25% da produção são destina-
dos à exportação. “Posso garantir a vocês não haverá 
falta de proteína, carne de bovinos, aves e suínos. Va-
mos aguardar esse momento. Podem ter certeza que 
vamos continuar a ter o melhor produto nas nossas 
mesas, nos nossos supermercados. E ainda podemos 
mandar para o resto do mundo”, afirmou.

Na reunião da câmara setorial, Tereza Cristina disse 
também que o setor tem grandes oportunidades para 
ampliar os negócios. “Uma oportunidade enorme para 
que se torne ainda maior. Isso vai depender muito dos 
nossos diálogos, da transversalidade entre todos que 
compõem essa Câmara para que a gente dê segurança 
aos consumidores”.

Instalada desde 2003, a câmara setorial é formada por 
integrantes de 42 instituições. Entres os temas da reu-
nião de hoje estão inspeção de produtos de origem 
animal por consórcios públicos, medicamentos vete-
rinários e o calendário do colegiado para 2020.

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Tereza Cristina abre reunião da Câmara Setorial da Carne Bovina

A ministra destacou que o setor passa por um momento de transição, que está
sob monitoramento do Mapas

Carlos Silva/Mapa  - Ministra Tereza Cristina abre reunião ordinária da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 05/12/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS (R$/Kg)

 
 Fonte: CEPEA- Acesso: 05/12/19

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

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,30
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,50

Fonte: AVIMIG - Acesso em 05/12/19
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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to assinou nesta quarta-feira (4) o contrato de em-
préstimo com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) para o Programa de Modernização e 
Fortalecimento da Defesa Agropecuária (ProDefesa). 
A assinatura ocorreu durante cerimônia para celebrar 
os 60 anos do banco. 

O custo estimado do programa é de US$ 200 milhões 
para os próximos cinco anos, sendo que US$ 195 
milhões virão de empréstimo junto ao BID e US$ 5 
milhões de aporte do governo federal. A operação foi 
autorizada pelo Senado Federal.

Segundo a ministra Tereza Cristina, o programa vai 
permitir que o Brasil continue livre da febre aftosa, au-
mente as áreas sem a peste suína clássica (PSC) e sem 
a mosca da carambola. Com esses recursos, também 
serão reestruturados os serviços de sanidade animal e 
vegetal. “Estou muito feliz com este momento porque 
um dos pilares da minha gestão é justamente a defe-
sa agropecuária. Hoje, o agro responde por mais de 
40% das exportações brasileiras e por isso precisamos 
aprimorar nossa vigilância internacional e agilizar, 
pela informatização, a liberação de mercadorias, bem 
como inspeções, registros e autorizações. Simplificar 
sem precarizar, como digo sempre, usando a tecnolo-
gia a nosso favor”, disse a ministra.

Do total a ser investido, o controle e erradicação de 
pragas e doenças receberá US$ 137 milhões, a me-
lhoria da eficiência dos serviços de defesa agropecu-
ária ficará com US$ 23 milhões, e ao conhecimento 
e inovação para a defesa agropecuária caberá US$ 35 

milhões. Adicional-
mente, o Ministério 
aportará contra-
partida de US$ 5 
milhões para acom-
panhamento e ava-
liação dos projetos.

A ministra disse 
que, além do Pro-
defesa, o Mapa está 
elaborando uma 
Carta Consulta de Apoio do BID ao Plano AgroNor-
deste, voltado para inclusão de pequenos e médios 
produtores na região do semiárido brasileiro. Ela 
anunciou que o Ministério da Economia já autorizou 
a aprovação da carta para março de 2020.

Tereza Cristina lembrou que o BID é um parceiro im-
portante do Brasil na disseminação de tecnologias de 
agricultura de baixa emissão de carbono, como o Pro-
jeto Rural Sustentável, aprovado pelo banco em 2013, 
que atuou na Amazônia e Mata Atlântica, benefician-
do 25 mil produtores e atingindo 46 mil hectares.

O representante do BID no Brasil, Hugo Flórez Timo-
rán, disse que a assinatura do contrato de empréstimo 
é simbólico para o momento atual do Banco, e res-
saltou que o BID quer continuar sendo um parceiro 
estratégico do Brasil. “Para os próximos anos, vamos 
continuar acompanhando o país em seus esforços para 
aumentar o ritmo de crescimento da produtividade e 
assim consolidar seus ganhos sociais”, disse.

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Ministério assina contrato com o BID para destinar US$ 200 milhões
para a Defesa Agropecuária

 
  Recursos serão investidos nos próximos cinco anos no controle e erradicação de

pragas e melhoria dos serviços de sanidade animal e vegetal

Carlos Silva/Mapa - Ministra Tereza Cristina e o 
representante do BID no Brasil, Hugo Flórez Timorán
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O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), 
o Sebrae-MG e o Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA) assinaram, na última  terça-feira (3/12), duran-
te o evento Delta Fórum promovido pelo Sebrae-MG, 
convênio entre o IMA e o Consórcio Intermunicipal 
Multissetorial do Médio Piracicaba (Consmepi). Re-
presentando o governador Romeu Zema, o documen-
to foi assinado pela secretária de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento Ana Valentini e pelo diretor-geral 
do IMA Thales Fernandes.

O convênio permitirá troca de experiências, apoio 
e informações na área de inspeção e fiscalização de 
produtos de origem animal. Dessa forma, produtores 
rurais poderão se adequar às exigências sanitárias re-
gulamentadas, garantindo qualidade e menos risco sa-
nitário no processo de produção. A expectativa é que 
diversas agroindústrias no estado sejam beneficiadas, 
principalmente, com aumento da competitividade e 
ampliação da área de comercialização dos produtos.

A secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to Ana Maria Valentini comentou que a iniciativa vai 
gerar avanços à comercialização de produtos no esta-
do. “O consórcio nos enche de esperança, pois vamos 
trazer mais agilidade para a produção e a comercia-
lização de produtos de origem animal em Minas. E 
vamos avançar mais no que se refere à importância 
da liberdade econômica, do empreendedorismo e das 
parceiras”, sinalizou.

O diretor-geral do IMA, Thales Fernandes, destacou a 
orientação e a capacitação de gestores públicos sobre 
a legislação atualizada que trata das questões de ins-
peção e fiscalização e sua aplicação em áreas consor-
ciadas.  “O consórcio entre o IMA e Conmsmepi é um 
marco para a Inspeção de produtos de origem animal 

em Minas Gerais. É imprescindível uma descentrali-
zação do estado nas ações de inspeção de produtos, 
viabilizando parcerias sérias e responsáveis para que 
tenhamos sucesso na implementação dos consórcios 
públicos e, consequentemente, tirar da informalidade 
várias agroindústrias distribuídas no estado”, anali-
sou Thales Fernan-
des. O diretor-ge-
ral comentou que 
haverá mais segu-
rança sanitária nas 
regiões, uma vez 
que os consórcios 
públicos possuirão 
estrutura e pessoal 
preparados para a 
execução do servi-
ço de inspeção de 
produtos. “Assim, 
produtores rurais 
poderão se adequar 
às exigências sani-
tárias regulamen-
tadas, garantindo 
qualidade e menos 
risco sanitário no 
processo de produ-
ção”, ressaltou.

O prefeito de Santa Bárbara, Leris Braga, também 
presente no evento, disse que é uma grande oportu-
nidade para o município assinar este convênio com 
o IMA porque representa uma solução para a comer-
cialização de produtos. “O que gera uma política de 
desenvolvimento econômica mais fortalecida e mais 
próxima do cidadão, estimulando a capacidade de es-

IMA e Consmepi assinam convênio durante evento no Sebrae-MG
 
 

Acordo estimula adesão de agroindústrias às exigências 
sanitárias de Inspeção, garantindo qualidade e menos 
risco sanitário aos produtos comercializados em todo o 
território mineiro.
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O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), em parceria 
com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Seapa) promoveu nesta terça-feira (3/12) nova reunião 
do Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agrope-
cuária no Parque da Gameleira em Belo Horizonte (MG). 
A anterior aconteceu no estado da Bahia no mês passado. 
Estiveram presentes dirigentes dos órgãos de defesa agro-
pecuária de todo o país e autoridades do setor. O evento 
contou com palestras que discutiram as medidas de con-
tenção e vigilância da peste suína clássica (PSC). Os des-
taques do Fórum em Belo Horizonte foram a apresentação 
do diagnóstico para possível formação de uma zona de alta 
vigilância para a peste suína clássica e discussão do Projeto 
de Lei Federal nº 9281/2017 – repasses do recurso fundo a 
fundo.

O diretor-geral do IMA Thales Fernandes recebeu na edi-
ção do Fonesa em Belo Horizonte a secretária de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento Ana Maria Valen-
tini; o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da 
Agricultura, José Guilherme Leal; o presidente do Fonesa 
Mário Louzada; o superintendente Federal da Agricultu-
ra em Minas, Marcílio Magalhães, e o diretor do Depar-
tamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários do Mapa, 
Geraldo Moraes.

De acordo com o diretor-técnico do IMA, Bruno Rocha de 
Melo, os estados se reuniram para elaborar estratégias de 
auxílio mútuo para contingenciar o avanço da peste suína 
clássica. “Foram definidas algumas diretrizes de como pro-
ceder para conter esse avanço a áreas livres de PSC, como 
Minas Gerais. Em Belo Horizonte recebemos a Profa. Ma-
saio Mizuno que apresentou o que foi apurado das necessi-
dades emergenciais dos estados”, informou. O diretor-téc-

nico destaca a discussão do projeto de lei nº 9281/2017 que 
disciplina o repasse de recursos federais aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios para apoio às ações de 
defesa agropecuária. “Estabelecendo esse repasse fundo a 
fundo, vamos promover uma continuidade na tramitação 
de recursos e sustentabilidade para o serviço de defesa para 
todos os estados. O repasse do fundo a fundo deverá ter 
uma prestação de contas mais simplificada e com melhor 
fluidez. Discutimos esta pauta no Fonesa, e propomos en-
caminhar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) e à Câmara dos Deputados um pedido de 
reforço na tramitação deste projeto de lei”, informou Bruno 
Rocha de Melo.

A Divisão de Sanidade dos Suídeos do Mapa solicitou este 
ano ao IMA e às agências de defesa agropecuária de todo o 
Brasil apoio nas ações de combate aos focos de peste suína 
clássica na região Nordeste do Brasil. As operações foram 
realizadas conforme o Plano de Contingência da PSC. Atu-
almente, além do Piauí há focos de peste suína clássica nos 
estados do Ceará e de Alagoas, que estão muito próximo ao 
Rio São Francisco, na fronteira com a Bahia.

O Fonesa defende que a defesa agropecuária precisa fun-
cionar de forma integrada, porque, segundo Bruno Rocha 
de Melo, as doenças não respeitam limite geográfico.  “A 
ocorrência da doença na região Nordeste do país ameaça a 
zona livre e pode fechar mercados para nossos produtos, o 
que é uma preocupação de todos. Então todos os estados 
precisam contribuir para contingenciar um problema que 
não é apenas de Alagoas, Piauí e Ceará, é do Brasil inteiro”, 
alerta. O IMA trabalha para prevenir a doença em Minas 
Gerais realizando ações referentes à vigilância ativa e passi-
va a partir da notificação de suspeita de PSC e saneamentos 

IMA promove Fonesa em Belo Horizonte

Evento nacional reúne estados para discutir medidas de contenção e vigilância da peste suína clássica

tar mais próxima do cidadão e dos produtores. A ini-
ciativa aumenta a renda e fomenta a empregabilidade 
de toda a cadeia produtiva das agroindústrias. Como 
política pública estabelecida, o convênio vai trazer 
diversas oportunidades para produtores e cidadãos, 

proporcionando também aos consumidores o acesso 
a produtos mineiros diferenciados que expressam a 
cultura de nosso estado”, disse.

Fonte: Instituto Mineiro de Agropecuária - 
Assessoria de Comunicação Social
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Eventos

PCP - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

Objetivo: Definida como Revolução da Qualidade Total, o mercado está implementando 
um novo modelo nas organizações. As grandes empresas do mundo têm, hoje, basicamen-
te duas preocupações: produtividade e qualidade. O desafio é saber combinar os dois ele-
mentos de maneira equilibrada. Assim, este curso visa o desenvolvimento de profissionais 
de alta performance e motivação de equipes de PCP.

Data: 28 e 29/01/2019 (terça e quarta-feira) | Horário: 8h30 às 17h30 / 8h30 às 12h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$215,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 307,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

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

de focos. Em 2016, o estado recebeu o reconhecimento da 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como área 
livre de peste suína clássica. A concessão do status de área 
livre contribui para que Minas amplie sua participação no 
mercado internacional, aumentando as vendas de carne 
suína para outros países.

As ações de combate à peste suína clássica é uma ação de 
integração dos estados frente a esse risco da Zona Livre. 
“Discutimos algumas deliberações no Fórum, como a ope-
racionalização do plano de contingência e a previsão de 
um projeto piloto em Alagoas”, disse o diretor-técnico res-
saltando a parceria dos estados no combate à PSC. “Esta-
mos mobilizados em um esforço conjunto para contribuir 
com os estados que estão em pior situação frente aos riscos 
da peste suína clássica”.

O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da 
Agricultura (Mapa), José Guilherme Tollstadius Leal, co-
mentou sobre a importância do Fonesa para a Agropecuá-
ria do país. “Com o Fonesa, estamos fortalecendo o sistema 
de defesa agropecuária do Brasil. Este diálogo permanente 
dos órgãos de defesa agropecuária com o Mapa fortalece 

cada vez mais o pilar da agricultura brasileira que é de fato 
a defesa agropecuária, setor que tem garantido a produção 
do nosso mercado interno e estimulado os avanços da ex-
portação de nossos produtos agropecuários”.

O presidente do Fonesa Mário Louzada aproveitou a opor-
tunidade para lembrar dos grandes desafios enfrentados 
pelo grupo durante o ano, em especial por conta da Peste 
Supina Clássica. “Nós estivemos mobilizados a fazer uma 
verdadeira barreira de proteção para que essa doença suína 
não avance sobre a zona livre. Este trabalho é de grande 
importância para nossa economia e para o nosso país” .

A Profa. Masaio Mizuno falou sobre a importância do 
diagnóstico de situação da zona fronteiriça entre a zona li-
vre e a zona não livre da Peste Suína Clássica no Brasil. “O 
Ministério da Agricultura possui o propósito de erradicar 
a doença do país em um curto prazo de tempo. Para que 
possamos introduzir essas medidas é preciso primeiro pro-
teger a zona fronteiriça para que o vírus não chegue a zona 
livre, e isto só se pode fazer com base em um diagnóstico 
de situação”.

Fonte: Instituto Mineiro de Agropecuária - 
Assessoria de Comunicação Social


