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Destaque

Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 
e a adoção de medidas para tentar restringir o con-
tágio, consumidores têm ido aos supermercados com 
medo de que haja desabastecimento de alimentos. 
Contudo, um levantamento encomendado pela As-
sociação Brasileira das Indústrias de Carnes (Abiec), 
mostra que o fornecimento de carne bovina está ga-
rantido no Brasil.

A projeção é de que a produção brasileira de carne 
bovina deve ser 35,5% maior do que o volume con-
sumido no país. De acordo com Abiec, a produção já 

está contratada com as operações em an-
damento nas fazendas, e, por conta da di-
nâmica da cadeia produtiva, não pode ser 
interrompida. Por isso, os volumes serão 
produzidos e não há risco de desabasteci-
mento de carne.

A avaliação da Abiec é de que o setor pro-
dutivo de carne bovina está trabalhando 
para garantir o fornecimento de alimento 
de qualidade para todos os brasileiros e 
para as centenas de países para os quais a 
nossa carne é exportada.

“O foco de atuação do setor está em pro-
duzir observando a saúde de todos os cola-
boradores e a segurança sanitária da nossa 
carne, garantindo o abastecimento para 

todos”, ressalta o presidente da Abiec, Antônio Jorge 
Camardelli.

A entidade também informa que está em contato 
direto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, para gerenciar e identificar situações 
pontuais que necessitem de ações para ajustar fluidez 
do processo produtivo.

A Indústria contra o coronavírus:
vamos juntos superar essa crise.

Fonte: CNI

Brasil não corre risco de desabastecimento de carne

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne garante que o
fornecimento de carne não será afetado durante a pandemia da covid-19,

doença causada pelo novo coronavírus

A projeção é de que a produção brasileira de carne bovina deve ser 35,5% 
maior do que o volume consumido no país
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 27/03/2020
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,50
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,25

Fonte: AVIMIG - Acesso em 27/03/2020

SUÍNOS (R$/Kg)

 Fonte: ASEMG Acesso: 27/03/2020
ASEMG: http://www.asemg.com.br/bsemg/r-600-e-a-sugestao-da-semana/
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A Portaria 116, publicada no no último dia 27 de mar-
ço de 2020, dispõe sobre os serviços, as atividades e os 
produtos considerados essenciais pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o pleno 
funcionamento das cadeias produtivas de alimentos e 
bebidas, para assegurar o abastecimento e a seguran-
ça alimentar da população brasileira enquanto per-
durar o estado de calamidade pública decorrente da 
pandemia da COVID-19.

A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 87, inciso II, da Cons-
tituição, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.171 de 
1991, na Lei nº 13.979 de 2020 e no Decreto nº 10.282, 
de 2020, e Considerando o Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, que 
reconhece o estado de calamidade pública, decorren-
te da pandemia causada pelo vírus Covid-19;

Considerando as medidas emergenciais e temporárias 
de prevenção ...saiba mais, acesse a  íntegra  a portaria 
no Diário oficial da União [ https://bit.ly/39hkzzG ]

Fonte: DOU adaptada Sinduscarne

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Gabinete da Ministra
publicaram a PORTARIA Nº 116 que dispõem sobre os serviços e

atividades e produtos considerados  essências

 

Ministra Tereza Cristina - Foto: Exame
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A China diminui a importação 
de carne bovina no primei-
ro bimestre do ano de 2020, 
mas aumentou as compras de 
carne suína, segundo infor-
mações divulgadas pelo por-
tal suinoculturaindustrial.
com.br. O crescimento foi de 
160% sobre o mesmo perío-
do de 2019 e, no Brasil, os em-
barques para lá subiram 200%.   
 
“O volume foi comprado an-
tes do surto do vírus e grande 
parte foi mantido em armaze-
namento refrigerado, pois os restaurantes não esta-
vam totalmente abertos”, analisa Lin Guofa, analista 
sênior do Bric Agriculture Group, consultoria com 
sede em Pequim. “Começamos a ver um retorno 
da demanda na China e isso é encorajador quan-
do pensamos no resto do mundo”, disse Brian Sikes, 
responsável pela divisão de proteína e sal da Cargill.   
 
De acordo com ele, a unidade de processamento de 
aves da empresa na China opera com capacidade de 

China diminui compra de carne bovina

No entanto, aumenta a importação de carne suína

pelo menos 80%, acima dos 
30% a 40% durante a pior fase 
do surto. “Em janeiro e feverei-
ro, a China representou 54% de 
todas as exportações brasilei-
ras de carne de porco e Hong 
Kong 15%”, explica Valdecir 
Folador, presidente da Associa-
ção dos Criadores de Suínos do 
Rio Grande do Sul (ACSURS).    
 
“O mercado produtor gaúcho 
e o catarinense são os prin-
cipais fornecedores daquele 
país, depois vindo o Paraná. 

De acordo com Folador, indústrias gaúchas inter-
locutoras diretas com a entidade, ‘estão surpresas 
com o apetite chinês’, o que deve ter um fator adi-
cional com a melhora das condições sanitárias e o 
controle aparente da pandemia”, completa o portal.   
 
“As indústrias estão tomando todo o cuidado neces-
sário e rígido para manter a produção alinhada à de-
manda e se houver alguma queda de produção será 
pontual”, conclui.

Fonte: Agrolink
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Evento


