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Destaque

Comitê Científico da OIE aceita pedido para declarar o país livre da aftosa com vacinação

O Comitê Científico da Organização Mundial de Saú-
de Animal (OIE) recomendou que o Brasil seja reco-
nhecido como livre da febre aftosa com vacinação aos 
180 países integrantes da OIE. Com isso, 25 estados e 
o Distrito Federal tendem a ser declarados livres da 
aftosa com vacinação pelo organismo internacional. 
Santa Catarina é reconhecida pela OIE como livre da 
doença sem vacinação desde 2007. A decisão deverá 
ser anunciada na assembleia geral da entidade a reali-
zar-se em Paris de 20 a 25 de maio, e o certificado de 
país livre de aftosa será entregue no dia 24. O minis-
tro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo 
Maggi, deverá estar presente na solenidade. Também 
está prevista a presença do presidente Michel Temer.

O informe do comitê formado por 15 cientistas foi 
feito hoje ao ministro Blairo e a integrantes da Secre-
taria de Defesa Agropecuária (SDA). O ministro co-
memorou a decisão do comitê, alcançada depois de 
décadas de luta do governo e de lideranças da pecu-
ária nacional, conforme lembrou. “Estou muito feliz 
e quero compartilhar a conquista com milhares de 
pessoas que colaboraram para isto”. Após a decisão 
a ser tomada em maio próximo, o Brasil, de acordo 
com cronograma já aprovado, irá intensificar os esfor-
ços para ser declarado livre da aftosa sem vacinação 
até 2023. “Será o grande salto da pecuária brasileira”, 
acredita Maggi.

Segundo o diretor do Departamento de Saúde Ani-
mal do Mapa e representante do Brasil na OIE, Gui-
lherme Marques, “com o excelente relatório enviado 
pelo Brasil, a ausência da circulação do vírus no país 
e as medidas adotadas para evitar a doença, o Comitê 
Científico enviará sua recomendação do Brasil livre 

da aftosa com 
vacinação aos 
países integran-
tes da OIE. Em 
maio, será uma 
etapa formal, 
quando os pa-
íses deverão 
acatar reco-
mendação do 
comitê”, avalia 
Marques. O 
Comitê Científico recomendou ao Brasil reforçar a vi-
gilância das fronteiras com a Venezuela e Colômbia, 
para evitar eventual reingresso da doença no Brasil.

Reforço nas fronteiras
Em setembro do ano passado, o ministério encami-
nhou pedido de reconhecimento do Amazonas, Ama-
pá, Roraima e parte do Pará, como áreas livre de afto-
sa com vacinação, que não havia solicitado até então. 
“Cumprimos todas as exigências com a realização 
da sorologia, envio de informações sobre os serviços 
veterinários, reforço na vigilância interna e junto às 
fronteiras. Em novembro, o assunto foi tratado por 
uma equipe de febre especializada em aftosa formada 
por cientistas indicados pelos países da OIE. E o grupo 
encaminhou, a seguir, recomendações favoráveis ao 
pleito brasileiro ao Comitê Científico da organização.

Sem vacinação
Conforme prevê o Programa Nacional de Erradicação 
da Febre Aftosa (PNEFA), o próximo grande passo do 
Brasil será retirar a vacinação contra a doença. A par-
tir de maio do próximo ano, Acre e Rondônia, além 
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BOI GORDO

Cotações

Mercado

SUÍNOS
BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS FIXA O PREÇO EM R$3,80

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais desta quinta-feira (22) definiu o valor de R$3,80 para a comercialização do 
quilo do suíno vivo no Estado, valor este definido por unanimidade entre os presentes e os participantes da vi-
deoconferência em Patos de Minas e Martinho Campos. “O mercado está operando de forma calma, no entanto, 
toda a programação vem sendo comercializada sem dificuldades. Creio que por se tratar do final de mês este é 
um cenário natural e que veremos melhoras nos próximos dias” explicou o suinocultor Antônio Narcisio, partici-
pante da videoconferência da Astap. Para Deivisson Evangelista, representante da Fazenda São Paulo, o mercado 
do interior de Minas está fluindo de forma ajustada devido à baixa oferta de animais, haja vista a pesquisa Mer-
cominas mostrando que o giro de negócios da semana foi: 56% a R$3,60; 41% a R$3,80 e 3% a R$3,70. “Acredito 
que permanecerá desta forma, apesar da época do mês” disse. Reforçamos que o preço definido tem validade de 
sexta a quinta, no caso entre os dias 23/02 e 02/03, quando haverá nova reunião.

Fonte: ASEMG - Acesso: 23/02/18

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 23/02/18

de municípios do Amazonas e de Mato Grosso, come-
çarão a abolir a vacinação. A previsão é que até maio 
de 2021 todo o país deixe de vacinar o rebanho e, até 

maio de 2023, o país inteiro poderá ser reconhecido 
pela OIE como livre da aftosa sem vacinação.

Fonte: Ministério da Agricultura

. Frango Abatido Resfriado: KG / atacado = R$ 3,80

. Frango Vivo -KG / Posto Granja: Média do Mercado = R$ 2,45

Fonte: AVIMIG - Acesso: 23/02/18

FRANGO
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Governo deve prorrogar prazo de adesão ao Funrural em 75 dias

O governo deve prorrogar em 75 dias o prazo de ade-
são ao programa de parcelamento de dívidas de pro-
dutores com o Fundo de Assistência ao Trabalhador 
Rural (Funrural), informou nesta segunda-feira, 19, 
o líder do governo no Congresso Nacional, deputado 
André Moura (PSC-SE).

A prorrogação deve ser aprovada junto com a votação 
da Medida Provisória (MP) que instituiu o programa 
e que será votada até a próxima semana na Câmara e 
no Senado.

A medida atende pleito da bancada ruralista, que ar-
gumenta que uma série de “pendências” inviabilizam 
a adesão até 28 de fevereiro, quando acabaria o prazo.

Na semana passada, integrantes da Frente Parlamen-
tar da Agropecuária (FPA) enviaram ofício ao presi-
dente Michel Temer pedindo a prorrogação da adesão 
ao Refis da contribuição, que é paga pelos emprega-
dores para ajudar a custear a aposentadoria dos traba-
lhadores e que incide sobre a receita bruta da comer-
cialização da produção.

“Não há condição de os produtores aderirem. A Recei-
ta (Federal) não regulamentou ainda a lei, tem vetos 
a serem apreciados, tem decisões judiciais pendentes, 
não se sabe como cobrar a dívida. Está um pânico no 
meio rural.”, disse o deputado federal Jerônimo Go-
egen (PP-RS), coordenador da frente e responsável 
por enviar o ofício a Temer pedindo a prorrogação do 
prazo.

Fonte: BeefPoint
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Com embaixadores da UE Maggi trata de acordos bilaterais

O ministro Blairo Maggi esteve reunido, na terça-feira 
(20), no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) com 25 embaixadores da União Eu-
ropeia para discutir a relação direta entre o Brasil e 
países do bloco.

Durante o encontro, o embaixador da UE no Brasil, 
João Cravinho, disse acreditar que o acordo Merco-
sul-UE está próximo e mostrou-se otimista quanto a 
um aumento significativo no comércio bilateral em 
um período de dois a quatro anos.

A respeito da auditoria enviada recentemente pela UE 
para inspecionar frigoríficos brasileiros após a Carne 
Fraca, Cravinho disse que não poderia antecipar ne-
nhum resultado porque as informações ainda estão 
sendo analisadas.

No entanto, sinalizou positivamente ao afirmar ter 
sido verificado que algumas medidas adotadas pelo 

Ministério corrigiram vulnerabilidades que haviam 
sido apontadas no sistema.

Meio ambiente
Aos embaixadores, Blairo Maggi disse estar aberto a 
ampliar o comercio com a UE e apresentou um pano-
rama sobre a agricultura brasileira e avanços alcança-
dos pelo país em relação à preservação ambiental. 

Falou sobre a produção de carne zero carbono, pro-
duzida no Brasil a partir da recuperação de pastagens 
degradadas, orientada por pesquisa desenvolvida pela 
Embrapa.

“Muitos daqueles que não conhecem o Brasil têm uma 
imagem distorcida em relação à nossa agricultura. 
Acham que não respeitamos a legislação ambiental. 
Nós não praticamos uma agricultura irresponsável, 
temos uma legislação muito rígida e tecnologias para 
acompanhar cada produtor”, afirmou.
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Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, até a terceira semana de fevereiro, 
o Brasil exportou 57,6 mil toneladas de carne bovina 
in natura com faturamento de US$231,2 milhões.

A média diária embarcada foi de 5,8 mil toneladas, 
27,3% mais em relação a janeiro último.

Fevereiro deverá fechar com alta no volume de carne bovina in natura exportada

Caso o ritmo das exportações continue, o volume do 
total exportado no acumulado deste mês deverá ser 
de 103,7 mil toneladas, um aumento de 31,1% frente 
ao mesmo período do ano passado. Seria o nono mês 
consecutivo de alta nas exportações quando compara-
da ao mesmo período do ano anterior.

Fonte: Scot Consultoria

O ministro disse que vem apresentando ao mundo 
números impressionantes da agricultura brasileira e 
do meio ambiente, como a preservação de 63% das 
florestas nativas e o uso de apenas 9% do território 
nacional para a agricultura.

Esse último dado foi confirmado no final do ano pas-
sado pela Nasa. “Já falamos sobre isso em várias opor-
tunidades. No ano passado apresentei os dados no 
Parlamento Europeu. Quero mostrar que a agricul-

tura brasileira é feita com responsabilidade e respeito 
ambiental”, destacou Maggi.

Os embaixadores da UE agradeceram ao ministro a 
oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a agricul-
tura brasileira e o comércio bilateral. Destacaram o 
simbolismo do encontro, não apenas por ter sido o 
primeiro desse tipo com um ministro de estado, mas 
também pelo fato de ter sido a primeira reunião na 
sala deputado Moacir Micheletto, inaugurada em de-
zembro último.

Fonte: Ministério da Agricultura
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Parceria

Eventos

ROTINAS FISCAIS - PRÁTICA PARA EMPRESAS

Data:  27 e 28 de fevereiro de 2018 (terça e quarta-feira)
Horário:  17h30 às 21h30
Local: SINDUSCON – Rua Marília de Dirceu, 226 – Lourdes 
- Belo Horizonte /MG

Investimento: R$ 250,00 para associados ao CIEMG/SIN-
DUSCARNE e R$ 365,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/g5r4UC

COMO REALIZAR O LICENCIAMENTO
AMBIENTAL EM MINAS GERAIS

Data:  02 de março de 2018 (sexta-feira)
Horário:  8h30 às 17h30
Local: CIEMG - Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Ce-
mig - Contagem /MG

Investimento: R$ 250,00 para associados ao CIEMG/SIN-
DUSCARNE e R$ 365,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/FZ6FCs


