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Destaque

O governo prepara o lançamento de um decreto e 
uma MP para definir serviços considerados essenciais 
e que não podem parar durante o isolamento em ra-
zão do novo coronavírus, informa o Painel da Folha.

A medida visa definir atividades indispensáveis na 
agricultura e pecuária, para garantir o fornecimento 
de alimentos. Segundo Tereza Cristina, houve con-

fusão porque alguns prefeitos baixaram decretos im-
pedindo o funcionamento de fábricas ou a chegada 
de funcionários a abatedouros, em desacordo com a 
orientação do Ministério da Agricultura.

A MP, diz a ministra, servirá “para que a gente uni-
fique essas ações, do que é serviço essencial na agri-
cultura e na pecuária, para que as pessoas lá embaixo 
[nas cidades] saibam. E com muita responsabilidade a 
gente possa ter as pessoas trabalhando, mas sem cor-
rer risco”.

Mais cedo, na videoconferência com empresários, Jair 
Bolsonaro já havia advertido que a produção de ali-
mentos no país não pode parar.

O decreto “Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição 
de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamen-
to da emergência de saúde pública de importância in-
ternacional decorrente do coronavírus. “ 

Veja na íntegra: https://bit.ly/2y3iavH

Fonte: O Antagonista

Governo prepara MP para garantir abastecimento de alimentos

 

Cotações

Mercado

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,00
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,25

Fonte: AVIMIG - Acesso em 20/03/2020
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BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 20/03/2020
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS (R$/Kg)

 Fonte: ASEMG Acesso: 20/03/2020
ASEMG: http://www.asemg.com.br/bsemg/r-600-e-a-sugestao-da-semana/

ATENDIMENTO SINDUSCANE
COMUNICADO

Atenção associados e parceiros,

O COVID-19 requer cautela, empatia e prevenção. Seguindo as orientações da Or-
ganização Mundial da Saúde, o SINDUSCARNE, por decisão da sua Diretoria, informa 
que estará operando em home office. Os atendimentos serão feitos através do nosso 
e-mail sinduscarne@fiemg.com.br e celular (31) 97154 1464 - Corporativo

Todos podemos contribuir para coibir a disseminação do vírus. 

UNIDOS GARANTIMOS ALIMENTOS À POPULAÇÃO.

* Com responsabilidade, tomando todas as medidas de saúde recomendadas.
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O Laboratório Química Agropecuária (LQA), que 
compõe a rede laboratorial do Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA), foi auditado pela Coordenação 
Geral de Acreditação (CGCRE) do Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) 
para a manutenção da acreditação nos ensaios de re-
síduos de agrotóxicos, diagnósticos fitossanitários 
em insetos, fungos e nematoides. O Inmetro também 
auditou a extensão do escopo nos parâmetros físico-
-químicos em produtos cárneos, queijos e lácteos en-
viados por fiscais agropecuários do IMA e coletados 
em propriedades rurais e indústrias. Os auditores da 
CGCRE recomendaram a manutenção da acreditação 
e a concessão da extensão da acreditação dos ensaios 
avaliados.
O cronograma de coleta de amostras é elaborado pela 
Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Ani-
mal do IMA e, de posse do relatório de ensaio emi-
tido pelo laboratório, os fiscais agropecuários tomam 
as ações pertinentes a cada caso. “A população pode 
confiar quando for consumir um produto que tenha o 
símbolo do IMA na embalagem, pois este produto foi 
analisado por uma equipe técnica competente e os re-
sultados são totalmente rastreáveis”, afirma o respon-
sável pela Unidade de Gestão da Qualidade do IMA, o 
fiscal agropecuário Alexandre Augusto Soares.

Além de provar o reconhecimento da competência 
técnica da equipe do laboratório, manter a acredita-
ção junto à CGCRE traz diversas vantagens. “Passa-
mos por avaliações criteriosas realizadas por audito-
res independentes.  A acreditação ajuda a conquistar 
mercados, aumentando o reconhecimento e aceitação 
de nossos relatórios de ensaios emitidos”, disse.

Segundo Alexandre Augusto Soares, nesse contexto, 
a acreditação é uma ferramenta essencial, cujo maior 

atributo é justamente ter aceitação global. “É fruto de 
um intenso trabalho técnico, complexo e envolvente, 
que não se resume apenas a possuir as competências 
necessárias para esse trabalho, mas também de de-
monstrar essa competência a todos, no caso para ava-
liadores da CGCRE”, comenta.

Rede laboratorial qualificada – Qualificada para rea-
lizar exames e diagnósticos de apoio a diversos seg-
mentos da atividade agropecuária, a rede laboratorial 
do IMA é composta pelo Laboratório de Saúde Ani-
mal (LSA) e pelo Laboratório de Química Agropecuá-
ria (LQA). Ambas as unidades possuem ensaios acre-
ditados pela CGCRE e também fazem parte da Rede 
Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

Mais informações sobre os serviços prestados pela 
Rede Laboratorial do IMA podem ser consultadas em 
ima.mg.gov.br.

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

Laboratórios do IMA são auditados pelo Inmetro

Exames e diagnósticos apoiam diversos segmentos da agropecuária



 

 

23 de Março de 2020InfoCarne Nro 236

5

Com o a pandemia do novo coronavírus, a sociedade 
e as empresas terão grandes desafios a serem enfrenta-
dos nos próximos meses. A contaminação em grande 
escala, além de causar mortes, afeta na queda de preço 
de commodities, na depreciação de ativos financeiros 
e ameaça levar a economia global e a brasileira para 
uma recessão. Com o objetivo de mitigar os impactos 
negativos, a FIEMG elaborou documentos que foram 
entregues ao poder público com propostas nas áreas 
econômica, financeira, trabalhista, tributária, ambien-
tal, de energia e da saúde para as três esferas de gover-
no – federal, estadual e municipal.

Entre as iniciativas, merece destaque a suspensão da 
meta de resultado primário do governo federal de 
2020, já anunciada nesta quarta-feira, 19. A FIEMG 
sempre reconheceu a importância do equilíbrio fiscal 
para estabilidade macroeconômica do país. Porém, 
nesse momento em que a prioridade é a minimização 
dos efeitos devastadores dessa crise, o uso da política 
fiscal é uma arma poderosa e indispensável. A Federa-
ção defende a expansão dos gastos públicos, por meio 
da abertura de créditos orçamentários extraordiná-
rios, para reduzir a crise na saúde, para a manutenção 
do emprego, a ampliação da seguridade social e ga-
rantir alívio financeiro às empresas.O arcabouço legal 

FIEMG propõe plano emergencial para a economia mineira 

Propostas em diversas áreas visam mitigar os impactos do coronavírus

permite essa expansão sem que seja necessário lançar 
mão da regra de teto dos gastos, o que implicaria, mais 
à frente, em elevação adicional do risco-país.

O governo federal vem destacando que as prioridades 
atuais são a saúde, a economia informal e a ampliação 
do leque de proteção social. O ministro Paulo Gue-
des anunciou um aporte de R$15 bilhões para garantir 
uma ajuda mensal de aproximadamente R$ 200 por 
trabalhador informal, a serem pagos pela Caixa e pelo 
INSS, durante três meses. Outras boas medidas são 
aquelas que ampliam a oferta de crédito para capital 
de giro para as empresas e que garantem outras for-
mas de alívio financeiro, como o adiamento do paga-
mento de impostos. Paulo Guedes acenou ainda com 
a possibilidade do governo federal bancar parte da 
folha de pagamentos das micro e pequenas empresas, 
que representam as grande maioria do setor produti-
vo brasileiro.

A FIEMG reconhece o nível elevado do déficit fiscal e 
da dívida pública nacional. Contudo, esse não é o mo-
mento em que essas questões devam ser o foco princi-
pal.Ajudar as pessoas e as empresas a superarem suas 
dificuldades é a melhor forma de reduzir a propaga-
ção de umvírus que pode ser letal para a saúde e para 
a economia brasileira. 

Clique aqui e confira:
Plano Emergencial Federal: https://bit.ly/2U8mORB
Plano Emergencial Estadual: https://bit.ly/3bhGMiC
Plano Emergencial Municipal: https://bit.ly/2QBKqfg

Veja também:
CNI apresenta 37 propostas ao governo para atenuar a 
crise decorrente do coronavírus: https://bit.ly/2xPgKoa

Fonte: FIEMG
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A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) diz que, até o momento, 
não há evidência significativa de 
que animais de estimação possam 
ficar doentes ou transmitir o novo 
coronavírus (Covid-19). Mesmo 
assim, a recomendação é de que as 
pessoas infectadas evitem o conta-
to com seus cães e gatos.

O médico-veterinário e tesoureiro do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária (CFMV), Wanderson Ferreira, 
pós-graduado em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos 
Animais, explica que, por enquanto, não há comprovação 
científica de que os animais transmitam para o homem e, 
até hoje, o entendimento é de que os animais não são sus-
cetíveis ao novo coronavírus (Covid-19). “Existe um tipo 
de coronavírus que atinge o trato gastrointestinal de cães, 
podendo desencadear um processo de diarreia e vômito. 
Mas o homem é resistente a ele e não tem nada a ver com o 
Covid-19, que ataca as vias respiratórias”, esclarece.

Mesmo diante desse cenário, por cautela, o CFMV ratifi-
ca o posicionamento da OMS e recomenda que os tutores 
infectados também façam quarentena de convivência com 
os seus pets.

Atendimento
Os médicos-veterinários, como profissionais de saúde, por 
enquanto e até segunda ordem, estão autorizados pelos go-
vernos estaduais a manter o atendimento normal em clíni-
cas e hospitais veterinários. Isso pode variar de uma região 
para outra do país e os profissionais devem sempre obser-
var e respeitar as restrições determinadas pelas autorida-
des locais. Para manter o atendimento e, ao mesmo tem-
po, contribuir para conter a proliferação do coronavírus, 
o CFMV estimula que o atendimento seja feito com a pre-
sença de apenas um único tutor, evitando a aglomeração 
de pessoas nas clínicas e pet shops. Além disso, recomen-
da-se que os tutores evitem visitar os animais internados. 

Também sugere que serviços que 
não são de urgência e emergência 
sejam reprogramados, afastando 
uma exposição desnecessária nes-
se momento crítico de propagação 
do novo coronavírus.

O atendimento a distância conti-
nua proibido, conforme determina 
o Código de Ética do Médico-Ve-

terinário. “A consulta clínica deve ser presencial, seja no 
consultório ou em domicílio, mas, sempre que possível, de 
forma restrita, individualizada, reduzindo aglomerações”, 
alerta Ferreira.

O Conselho Federal ainda orienta que os profissionais 
sejam mais severos com a higienização dos ambientes, 
limpando o recinto a cada atendimento. Limpar princi-
palmente o mobiliário e os utensílios que tiveram contato 
direto com o animal ou com o tutor, como mesas, ban-
cadas, instrumentos, cadeiras e tudo que foi utilizado du-
rante o atendimento dos pacientes. As recepções também 
devem intensificar a limpeza.

Higienização
Os responsáveis técnicos dos estabelecimentos veterinários 
devem manter e reforçar a rotina de higienização que já é 
exigida e preconizada pela legislação. Devem usar água sa-
nitária ou amônia quaternária, desinfetantes clássicos uti-
lizados na limpeza rotineira das unidades de saúde. Além 
disso, a Vigilância Sanitária indica que seja usado o álcool 
70% no atendimento clínico dos animais, substância com 
alto poder de desinfecção. Para higiene pessoal do profis-
sional, a recomendação também é de manter o procedi-
mento padrão de lavar as mãos e os antebraços com água 
corrente e sabão, antes e após os atendimentos. A OMS 
recomenda o uso de máscaras somente para pessoas com 
sintomas e, sempre que possível, disponibilizar álcool em 
gel. Nas cirurgias, manter o processo padrão de assepsia.

Fonte: CRMV/MG

Covid-19

  Recomendações do CFMV para o atendimento veterinário durante a crise do coronavírus
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