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Destaque

No primeiro dia de agenda na Índia, a ministra Te-
reza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to) reuniu-se nesta quarta-feira (22) com a ministra 
de Indústria e Processamento de Alimentos da Índia, 
Harsimrat Kaur Badal, e o ministro da Pesca, Pecuária 
e Lácteos, Giriraj Singh.

Com a ministra indiana, Tereza Cristina discutiu 
oportunidade de investimento de empresas brasileiras 
no setor de processamento de 
alimentos do país asiático. Os 
indianos buscam recursos ex-
ternos para cadeias de frios e 
redes de varejo, máquinas e 
equipamentos para indústria 
de alimentos e cooperação 
tecnológica. Já o Brasil de-
monstrou interesse em am-
pliar a participação no setor 
de carne de frango, e a Índia, 
em sucos concentrados.

As duas ministras também conversaram sobre expe-
riências de cooperativismo para aumentar a renda do 
pequeno produtor rural, bem como o uso exitoso do 
Plantio Direto, modelo brasileiro que pode ajudar os 
indianos na agricultura sustentável.

Produção de leite

O ministro da Pesca, Pecuária e Lácteos, Giriraj Sin-
gh, destacou a histórica relação entre Brasil e Índia no 

desenvolvimento da raça de gado Zebu. Ele ressaltou 
que o país procura parceiros para fomentar a produ-
ção de leite. O Brasil pode ajudar por meio do inter-
câmbio de técnicas de reprodução animal desenvolvi-
das pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa).

Em 2016, o governo indiano e a Embrapa firmaram 
um convênio para a troca de experiências na área de 

reprodução animal.

A ministra Tereza Cristina, 
por sua vez, reforçou o in-
teresse do governo brasilei-
ro em apoiar a implantação 
e operação de um Centro 
de Excelência de Produção 
Leiteira, que ajudará no me-
lhoramento das raças e da 
produção, além de ajudar no 
incremento da rentabilidade 
dos produtores indianos.

Segundo a ministra, outro tema para parceria é a tro-
ca mútua de germoplasma (soma total dos materiais 
hereditários de uma espécie). Hoje, a Índia importa 
aproximadamente US$ 30 milhões por ano de mate-
rial genético bovino, sendo 80% dos Estados Unidos. 
O Brasil busca ampliar a participação nesse mercado 
indiano, com a venda de material genético das raças 
zebuínas.

Fonte: Ministério da Agricultura

Tereza Cristina debate com ministros indianos oportunidades no processamento
de alimentos e produção de leite

País asiático busca parceiros e investimentos externos para alavancar
produção de leite e a indústria de alimentos
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 23/01/2020
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS (R$/Kg)
 R$ 6,00 É A SUGESTÃO DA SEMANA

Não houve acordo durante a  Bolsa de Suínos do Estado de Minas Gerais (BSEMG) realizada nesta quinta-feira 
(23) entre representantes dos suinocultores e dos frigoríficos. A  ASEMG SUGERE o valor de R$6,00 para a 
comercialização do quilo do suíno vivo em Minas. O preço tem validade entre os dias 24 (sexta-feira) e 30/01 
(quinta-feira), quando haverá nova negociação entre as partes.

 Fonte: ASEMG Acesso: 23/01/2020
ASEMG: http://www.asemg.com.br/bsemg/r-600-e-a-sugestao-da-semana/

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,20
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,50

Fonte: AVIMIG - Acesso em 23/01/2020
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Frigoríficos do Paraná estão enfrentando falta de boi 
gordo para abate, disse o Sindicato da Indústria de 
Carnes e Derivados no Estado do Paraná (Sindicarne-
-PR) na quarta-feira (22).

A saída de bois paranaenses para abate em outros es-
tados e a proibição do ingresso de animais para a re-
posição do plantel do Paraná estão reduzindo a oferta 
de bois no estado, segundo a entidade. “Há uma saída 
muito elevada de animais para abate do Paraná para 
outros estados, devido a adquirentes de outros estados 
que colocam na documentação fiscal que se trata de 
bezerros para engorda e não de animais terminados. 
Com isso pagam preços menores e quase não reco-
lhem impostos”, disse o presidente do Sindicarne-PR, 
Péricles Salazar, em nota.

A entidade estima que cerca de 50 mil animais estão 
saindo irregularmente do estado por ano. “Atualmen-
te há o risco de muitas empresas diminuírem suas ati-
vidades ou mesmo deixarem de operar caso essa situ-
ação continue”, disse Salazar.

No último dia 27 de dezembro, a Secretaria de De-
fesa Agropecuária emitiu a Instrução Normativa nº 
37 proibindo o ingresso de animais de outros estados 
vacinados contra a febre aftosa no Paraná. A medida 
é um dos passos para que o Paraná possa receber o 
status internacional de livre de febre aftosa sem vaci-
nação. O estado já foi dispensado de vacinar o seu re-
banho próprio no ano passado. Ainda está permitida 
a entrada de bovinos e bubalinos vacinados oriundos 
de zonas livres de febre aftosa com vacinação, desde 
que transportados em veículos lacrados pelo Servi-
ço Veterinário Oficial (SVO) e encaminhados dire-
tamente para abate em local com inspeção oficial ou 
destinados diretamente à exportação. Animais vaci-
nados destinados a outros estados brasileiros também 

poderão transitar pelo Paraná desde que por rotas 
previamente estabelecidas pelo SVO, segundo a Ins-
trução Normativa.

O Paraná recebia cerca de 100 mil bois para engorda 
e abate de outros estados antes do fim da vacinação 
contra a aftosa, segundo o Sindicarne-PR. Salazar 
disse que solicitou às secretarias da Agricultura e da 
Fazenda do Paraná que aumentem a fiscalização de 
saída de animais do estado.

A Secretaria da Agricultura do Paraná disse em nota 
na semana passada que reforçou a fiscalização nas 
divisas com Santa Catarina e na fronteira com a Ar-
gentina para cumprir a IN37 que entrou em vigor no 
último dia 6 de janeiro.

Até o dia 16 de janeiro, a fiscalização estadual tinha 
registrado duas ocorrências de carregamentos com 
animais vacinados contra a febre aftosa vindos de São 
Paulo que tentavam entrar no Paraná, mas foram bar-
rados.

Fonte: CarneTec

Frigoríficos no Paraná enfrentam falta de boi gordo para abate, diz Sindicarne-PR

 



 

 

24 de Janeiro de 2020InfoCarne Nro 230

5

A produtora norte-americana de carne cultivada em 
laboratório Memphis Meats anunciou nesta quarta-
-feira que levantou US$161 milhões em uma rodada 
de investimento que contou com recursos de grupos 
como SoftBank e o fundo soberado de Cingapura, Te-
masek Holdings.

A companhia afirmou que a rodada de investimen-
to elevou o total aportado na empresa para mais de 
US$180 milhões de dólares e atraiu recursos de inves-
tidores novos e atuais da empresa como Bill Gates, Ri-
chard Branson e Tyson Foods.

A Memphis não revelou o valor de mercado utilizado 
como base para a rodada de investimento.

A Memphis Meats fabrica seus produtos a partir de 
células de animais cultivada em laboratório, diferen-
temente de companhias como as norte-americanas 
Beyond Meat e Impossible Foods e as brasileiras Fa-
zenda Futuro e Superbom, que desenvolvem alternati-
vas às carne com base em proteínas vegetais.

A Memphis Meats afirmou que vai usar os recursos 
para construir uma fábrica piloto e lançamento de no-
vos produtos.

As ações da Beyond Meat acumulavam valorização de 
quase cinco vezes desde o IPO em maio.

Fonte: G1 AGRO

Produtora de carne cultivada em laboratório recebe aporte de US$161 milhões

Memphis Meats fabrica seus produtos a partir de células de animais cultivadas em laboratório,
diferentemente das concorrentes Beyond Meat e Impossible Food.



 

 

InfoCarne Nro 230 24 de Janeiro de 2020

6

Confira o link abaixo para os principais eventos do 
primeiro semestre com inscrições abertas para o pro-
cesso seletivo:

• Food and Hotel Asia 2020 (Singapura – 31/3 a 3/4): 
www.agricultura.gov.br/fha2020 
(Inscrições: até 31/1)

• EXPO ANTAD & Alimentaria 2020 (Guadalajara, 
México – 31/3 a 2/4):
www.agricultura.gov.br/expoantad2020
(Inscrições: até 31/1)

• SIAM 2020 (Meknes, Marrocos – 14/4 a 19/4): 
www.agricultura.gov.br/siam2020
(Inscrições: até 31/1)

• SIAL Canada (Montreal, Canadá – 15/4 a 17/4): 
www.agricultura.gov.br/sialcanada2020
(Inscrições: até 31/1)

• Seoul Food and Hotel 2020 (Seul, Coreia do Sul – 
19/5 a 22/5):
www.agricultura.gov.br/seoulfood2020
(Inscrições: até 15/2)

• THAIFEX – Anuga Asia (Bangkok, Tailân-
dia – 26/5 a 30/5):
www.agricultura.gov.br/saitex2020
(Inscrições: até 15/2)

• SAITEX 2020 (Joanesburgo, África do Sul – 
21/6 a 23/6):
www.agricultura.gov.br/thaifex2020
(Inscrições até: 22/3)

A participação nas feiras do MAPA, não pre-
vê custos de contratação do espaço na feira, 
montagem do estande, inscrição, recepcionis-
tas e confecção do catálogo, pois o Ministério 
disponibiliza – após processo seletivo – para 
as empresas selecionadas, como apoio ao co-
mércio internacional e a diversificação da 
pauta do agro.
 

Fonte: APEX 

Oportunidade de Negócios/Feiras e Missões Internacionais 

Primeiro semestre de 2020
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Eventos


