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Destaque

A maioria dos pecuaristas do país fez, mais uma vez, 
o dever de casa em relação à prevenção da febre aftosa 
no rebanho. No segundo semestre de 2019, 98,35% do 
rebanho bovino e bubalino com até 24 meses de idade 
foram imunizados, o equivalente a 84,13 milhões de 
animais.

Os dados finais dessa etapa (segundo semestre de 
2019) podem ter alterações, pois ainda não foram 
considerados os dados da Bahia. O sistema do estado 
apresentou problemas técnicos e os dados consolida-
dos serão enviados ao Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) até o próximo dia 31.
Em 24 estados e no Distrito Federal, todos os animais 
jovens (até 24 meses de idade) devem ser vacinados 
no segundo semestre de cada ano. No primeiro se-
mestre, são vacinados os animais de todas as idades.  
Atualmente, o rebanho bovino e bubalino brasileiro é 
de 215,57 milhões de cabeças.

 “Foi mantida, como em semestres anteriores, a alta 
cobertura vacinal contra a doença, mostrando que 
mesmo nesse momento de transição, onde alguns es-
tados estão suspendendo a vacinação conforme pre-
visto no plano estratégico 2017-2026 do Programa 
Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa 
(PNEFA), os criadores sabem de seu papel e executam 
a vacinação nos seus animais nos estados que per-
manecem com a vacinação obrigatória e sistemática”, 
afirmou o chefe da Divisão de Febre Aftosa (Difa), do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Diego Viali dos Santos. 

O sucesso do programa brasileiro de vacinação e erra-
dicação da febre aftosa despertou o interesse da Índia, 
que tem o maior rebanho bovino e bubalino do mun-
do (mais de 400 milhões de animais).

Na última semana, técnicos brasileiros estiveram na 
Índia, que integraram a missão da ministra Te-
reza Cristina ao país asiático, iniciaram a ela-
boração de um acordo de cooperação técnica 
na área de febre aftosa, como forma de troca de 
experiências e conhecimento técnico entre dois 
países. Como primeiro passo desse trabalho, fi-
cou agendado para maio deste ano, a vinda de 
autoridades da área sanitária indiana ao Brasil 
para conhecerem o PNEFA, o parque industrial 
brasileiro de produção de vacina, laboratórios 
federais de controle de vacina e diagnóstico de 
febre aftosa, além de atividades de vigilância.

Fonte: Ministério da Agricultura

Mais de 84 milhões de animais foram vacinados contra febre aftosa no país
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 30/01/2020
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS (R$/Kg)

 

 Fonte: ASEMG Acesso: 30/01/2020
ASEMG: http://www.asemg.com.br/bsemg/r-600-e-a-sugestao-da-semana/

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,90
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,50

Fonte: AVIMIG - Acesso em 30/01/2020
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Se a peste suína africana entrar no Brasil, a suinocul-
tura local pode sofrer um prejuízo acima de US$ 5 
bilhões — mais de R$ 20 bilhões, de acordo com o 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea). Desde agosto de 2018, a doença vem tirando 
o sono de produtores na Ásia e Europa, e já resultou 
no abate de quase 7 milhões de animais.

De acordo com a pesquisadora Graziela Correr, o 
maior risco vem dos aeroportos. “A principal medida 
adotada é aumentar o controle de passageiros e baga-
gens, visto que a doença pode sobreviver em produtos 
cárneos”, comenta.

Custo de produção de suínos sobe 8,6% em 2019, diz 
Embrapa

Controle da epidemia de peste suína na China pode 
estar começando

A especialista conta que o Ministério da Agricultura 
tem reforçado os trabalhos de prevenção à peste su-
ína africana, treinando agentes, pedindo reforço das 
agências sanitárias dos estados para controlar suídeos 

em lixões e pedindo certificados de importação, prin-
cipalmente de compras feitas de lugares onde a doen-
ça já foi registrada.

“O governo, através do ministério, tem participado 
junto à OIE [Organização Mundial da Saúde Animal] 
na comissão da América para atualizar as medidas no 
continente como um todo”, diz.

Fonte: Canal Rural

‘Se peste suína africana entrar no Brasil, prejuízo superará R$ 20 bilhões’

 Pesquisadora do Cepea comenta quais ações estão sendo tomadas para evitar o
ingresso da doença na América como um todo

Os possíveis impactos da crise entre Irã e Estados 
Unidos nas exportações brasileiras devem ser acom-
panhados com cautela. “Está muito cedo ainda, é um 
momento tenso para o mundo todo, mas isso ainda 
não nos afetou”, afirmou a ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. O Brasil é 

o maior exportador de milho para o Irã: as vendas so-
mam cerca de US$ 1 bilhão, correspondente à metade 
da balança comercial entre os dois países.

A ministra reconhece que há uma apreensão, em vir-
tude do cenário internacional, entre os agricultores 
brasileiros, que exportam ainda soja e farelo, carne 

Crise entre EUA e Irã deve ser acompanhada com cautela, diz Tereza Cristina
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bovina, açúcar, entre os principais produtos.  “Nós 
não podemos misturar mercado e agricultura com a 
parte de defesa nacional”, disse Tereza Cristina, que 
esteve nesta quinta-feira (09) em Patos de Minas, ci-
dade mineira grande produtora de milho, para par-
ticipar da inauguração da Estrada da Serrinha, que 
recebeu cerca de R$ 6 milhões de recursos repassados 
pelo ministério. “Por enquanto nós não temos ain-
da nenhum motivo para dizer que houve algum tipo 
de retaliação”, ponderou. Ela disse ainda esperar que 

o bom senso impere entre EUA e Irã e que os dois 
países se entendam, garantindo a paz mundial. “Os 
países árabes, não só o Irã, precisam de segurança ali-
mentar e o Brasil é um dos países que podem dar essa 
segurança”, destacou. “O Brasil é um grande celeiro, a 
gente espera que isso se acomode o mais rápido pos-
sível e que a agricultura brasileira possa continuar a 
produzir e a contribuir para o abastecimento interno 
e mundial”, disse.

Tereza Cristina lembrou ainda que o Irã é sim gran-
de importador de milho e de soja, mas o Brasil con-
tinua a abrir outros mercados. “Nós não podemos 
colocar todos nossos ovos numa só cesta”, comparou. 
“Esperamos poder continuar exportando para o Irã, 
para Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, para o 
Kuwait, e para novos mercados na Ásia, além da Chi-
na, com grande população e altas taxas de crescimen-
to”, enumerou. “São países que têm um potencial de 
importação porque precisam de alimentos. O que o 
Ministério da Agricultura faz é esse equilíbrio: abrir 
novos mercados, não colocando todos os ovos numa 
cesta só”, enfatizou.

Fonte: BeefPoint

A pressão de queda dos preços físicos do boi gordo 
diminuiu. Segundo o analista de Safras & Mercado 
Fernando Henrique Iglesias, o movimento de baixa 
aparenta ter alcançado seu limiar, com os frigoríficos 
encontrando grande dificuldade na composição de 
suas escalas de abate após a última rodada de queda 
dos preços. “Os pecuaristas se deparam com uma boa 
capacidade de retenção, avaliando a boa condição das 
pastagens após o regime de chuvas registrado no mês 
de janeiro”, disse.  Em São Paulo, preços entre R$ 185 
e R$ 186 a arroba para pagamento à vista, contra R$ 

186,00 na terça-feira. Em Minas Gerais, preços de R$ 
181 a arroba, em Uberaba, estáveis. Em Mato Grosso 
do Sul, preços seguiram em R$ 173,00 a arroba, em 
Dourados. Em Goiás, o preço indicado permaneceu 
em R$ 180,00 a arroba em Goiânia. Já em Mato Gros-
so, o preço ficou entre R$ 172,00 e R$ 173,00 a arroba 
em Cuiabá.

Atacado 
O mercado atacadista volta a ter preços acomodados 
no decorrer da semana. O escoamento da carne ain-
da ocorre de maneira lenta, situação que pode mudar 

‘Queda no preço do boi deve ter chegado ao limite’

 Na avaliação da Safras & Mercado, os frigoríficos já encontram dificuldade na composição de
suas escalas de abate após a última rodada de queda dos preços; confira as cotações
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durante a primeira quinzena de fevereiro. “Além da 
entrada dos salários deve ser considerado o retorno às 
aulas como motivador da demanda”, disse o analista.

O corte traseiro segue precificado a R$ 13,05, por qui-
lo. Corte dianteiro ainda é cotado a R$ 10,40, por qui-
lo. Ponta de agulha permanece cotada a R$ 9,70, por 
quilo.

Fonte: Canal Rural

Os governos do Brasil e da Índia firmaram neste sá-
bado (25) declaração conjunta para cooperação na 
área de produção animal. O documento foi celebrado 
entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) e o Ministério da Pesca, Pecuária e 
dos Laticínios da Índia (Departamento de Pecuária e 
Lácteos - DAHD), durante a visita de Estado do presi-
dente Jair Bolsonaro ao país asiático. O acordo prevê 
cooperação em sanidade animal (comércio de ani-
mais, material genético e produtos de origem animal), 

que envolve pecuária e pesca; capacitação técnica (as-
sistência técnica, cursos e estágios e transferência de 
tecnologia em reprodução animal) e pesquisa em ge-
nômica bovina e intercâmbio mútuo de germoplasma 
(material genético).

Brasil e Índia também se comprometeram na instala-
ção de um Centro de Excelência em Pecuária Leiteira 
em território indiano, além da promoção comercial e 
investimento entre os setores privados dos dois países, 
com destaque para atuação de empresas brasileiras de 
genética bovina na Índia.

O Mapa foi representado pela ministra Tereza Cristi-
na e pelos secretários Jorge Seif Júnior (Aquicultura e 
Pesca) e Orlando Ribeiro (Comércio e Relações Inter-
nacionais).

Na declaração, Brasil e Índia referendaram memo-
rando de entendimento entre a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Departamen-
to de Pecuária e Lácteos da Índia, firmado em 2016, 
para capacitação de técnicos indianos em fertilização 
in vitro. 

Fonte: Ministério da Agricultura

Brasil e Índia firmam cooperação técnica em produção animal
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Eventos

GERENCIAMENTO DE COMPRAS – REDUZA CUSTOS E GANHE EFICIÊNCIA

Objetivo: Desenvolver junto aos participantes as habilidades essenciais para uma gestão 
eficaz dos procedimentos de compras e administração de estoques.

Data: 18 à 20/02/2020 (terça à quinta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$376,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 579,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/36HsUes

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL – PENSAMENTO, EMOÇÃO E RESULTADO

Objetivo: Proporcionar a cada participante mais satisfação e bem-estar na sua vida pesso-
al e profissional através do autoconhecimento e reprogramação de sentimentos e ações 
indesejadas.

Data: 04 e 05/02/2020 (terça e quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$301,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 464,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2S5ypOW


