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Destaque

Propriedade rural recebe certificação como ‘livre de brucelose e tuberculose’

 

Produtores rurais de Mato Grosso do 
Sul avançam no controle da sanidade 
do rebanho bovino e uma propriedade 
localizada em Dourados, recebeu nesta 
terça-feira (2), o certificado de estabe-
lecimento “livre de brucelose e tuber-
culose”, concedido pela Agência Esta-
dual de Vigilância Sanitária Animal e 
Vegetal (Iagro).

O primeiro certificado de Estabeleci-
mento Livre de Brucelose e Tubercu-
lose no Estado emitido pela Iagro foi 
entregue para a Agropecuária Missões, 
em Dourados, do produtor rural Lineu 
Pasqualotto.

O estabelecimento cumpriu todas as exigências sa-
nitárias previstas pelo governo federal para a erra-
dicação da brucelose e tuberculose em seu rebanho. 
A certificação foi assinada pelo titular da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Eco-
nômico e Produção Rural (Semagro), Jaime Verruck, 
pelo diretor-presidente da Iagro, Luciano Chiocheta e 
o superintendente da SFA/MS, Celso Martins.

Na avaliação do secretário Jaime Verruck, “demos um 
passo importante para a vigilância sanitária em Mato 
Grosso do Sul. O estabelecimento certificado prepara 
o lançamento de seu leite tipo A e já terá um dife-
rencial no mercado. Além disso, deve inspirar outros 
estabelecimentos do setor a se credenciar para a certi-
ficação. Esse ato, simbólico, é mais uma comprovação 
do sucesso do diálogo e da ação conjunta entre o Go-
verno do Estado, União e o setor privado”.

“Esse é um processo inédito no Estado que durou cer-
ca de dois anos e seguiu todo o protocolo e requisitos 
exigidos na Instrução Normativa nº 10 de 3 de março 
de 2017 do Mapa e legislações complementares. Fruto 
do trabalho dos técnicos da Iagro, que fizeram todo o 
acompanhamento junto à propriedade para que che-
gássemos aos níveis de vigilância sanitária necessários 
para o estabelecimento receber o certificado”, lembrou 
o Luciano Chiochetta.

O proprietário da Agropecuária Missões, Lineu Pas-
qualotto, informou que “esse controle que fizemos é 
uma exigência para a produção de leite Tipo A que va-
mos lançar em breve. Temos um controle de qualidade 
rigoroso em nossa empresa para atender as exigências 
do mercado. A segurança alimentar é fundamental”.

PROGRAMA NACIONAL
Em Mato Grosso do Sul, a Iagro e SFA/MS integram 
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o Programa Nacional de Controle e Erradicação da 
Brucelose e Tuberculose (PNCEBT). Há três anos, em 
outubro de 2015, a Fazenda Experimental Nhumirim, 
da Embrapa Pantanal, recebeu das SFA/MS o certifi-
cado de propriedade livre de Brucelose e Tuberculose 
do Mato Grosso do Sul neste ano.

O certificado entregue nesta terça-feira (2), pelo Go-
verno do Estado, foi o primeiro emitido pela Iagro e o 
primeiro para um estabelecimento rural com produ-
ção voltada para a indústria. A certificação da Agro-
pecuária Missões tem validade até 24 de setembro de 
2019. Após esse prazo, novos procedimentos deverão 
ser realizados para a renovação do documento.

Para Celso Martins, da SFA/MA, “a entrega desse cer-
tificado tem um simbolismo muito forte. O PNCEBT 
é um programa que iniciamos há 18 anos e vem ga-
nhando corpo para superar as dificuldades públicas 
e do setor privado. Esse momento é um marco para 
definirmos novos caminhos a esse programa, que é 
extremamente importante para a sanidade da pecuá-
ria no Brasil”.

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
Os procedimentos de certificação de propriedades 
livres de brucelose e de tuberculose, obedecem aos 
princípios técnicos estabelecidos pela Organização 
Mundial da Saúde Animal (OIE), portanto, acredita-
dos e aceitos internacionalmente. O saneamento dos 
estabelecimentos que aderem à Certificação de Pro-
priedade Livre é feito mediante testes realizados em 
todos os animais da propriedade e sacrificando os re-
agentes positivos.

Os testes são realizados por médico veterinário habi-
litado, devendo ser repetidos anualmente em todos 
os animais, até obter três resultados consecutivos sem 
animais reagentes positivos, dentro de um período 
mínimo de nove meses.

Terminado o período de testes a propriedade recebe o 
certificado de livre de brucelose e tuberculose, sendo 
condicionada a manutenção do status ao cumprimen-
to de todas as regras e normas sanitárias estabelecidas. 
Caso haja pretensão de ingresso de animais na pro-
priedade são exigidos dois testes negativos, exceto se o 
gado for procedente de outra propriedade livre.

Fonte: BeffPoint

Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 04/10/18

FRANGO
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SUÍNOS

BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS PERMANECE FECHADA EM R$3,80

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais realizada nesta quinta-feira (06),  por por telefone a pedido dos ne-
gociadores devido ao  feriado de 07 de setembro, acordou entre produtores e frigoríficos a manutenção.

Fonte: ASEMG - Acesso: 04/10/18

Fonte: AVIMIG - Acesso em 04/10/18

Espaços esgotados para a Feira de Negócios da Superminas 2018
 

Não há mais espaços disponíveis para expositores na 
Superminas 2018. Considerado um dos maiores do 
País, o evento acontece de 16 a 18 de outubro, no Ex-
pominas, em Belo Horizonte, reunindo supermerca-
distas e panificadores de Minas Gerais, outros estados 
e vários países.

Ainda de acordo com o departamento, o ritmo de pro-
cura e efetivação da ocupação neste ano superou o de 
2017 e deve ser um indicativo de um volume maior de 
negócios durante a feira que se aproxima. No ano pas-
sado os fornecedores de produtos e serviços fecharam 

um volume de negócios da ordem de R$1,85 bilhão 
com supermercadistas e panificadores, até então um 
recorde. O provável é que nesta Superminas 2018 estes 
números sejam maiores e um novo recorde alcançado.

As empresas fornecedoras vão expor seus produtos 
para um público que deve superar os 54 mil presentes 
em 2017 nos três dias de feira, maioria composta de 
supermercadistas e panificadores. Além da oportuni-
dade de negócios na feira, a Superminas oferece tam-
bém aos empresários supermercadistas e da panifica-
ção uma ampla programação de conhecimento, com 

mais de 70 atividades como palestras, 
oficinas, reuniões e visitas técnicas.

A Superminas 2018 é uma realização 
da Associação Mineira de Super-
mercados (AMIS) com o Sindicato e 
Associação Mineira da Indústria de 
Panificação (AMIPÃO), e tem a cor 
realização do sistema FIEMG, SESI/
Senai e o apoio máster do Sebrae-
-MG.

Fonte: SuperMinas
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Aumento nos custos preocupa criadores de suíno em MG
 

Um descompasso preocupa os criadores de suínos em 
Minas Gerais. O preço para o produtor não está rea-
gindo e o custo de produção não para de subir.

Da granja do criador Valder Caixeta, em Patos de 
Minas, no alto Paranaíba, saem para o abate cerca de 
quatro mil suínos por mês. Os animais consomem 
mensalmente em torno de 890 toneladas de ração. 
“70% do custo dessa ração é basicamente milho e fa-
relo de soja. São dois ingredientes que vem mantendo 
num custo, num patamar bastante alto”, fala o criador.
Em um ano, o milho subiu 54% e o farelo, 40%. Além 
do gasto com a alimentação dos animais, o que está 

tirando o sono dos criadores de suíno em 
Minas Gerais é o valor recebido pelo quilo 
do animal vivo, que nos últimos cinco me-
ses não cobre o custo de produção.

O preço médio do quilo do suíno pago ao 
produtor está em R$ 3,30, 27% a menos 
do que em agosto do ano passado. “Desde 
março até hoje recebendo R$3,30, sendo 
que esse mesmo quilo de produção está 
por volta de R$ 3,60 a R$3,80. Aí ficamos 
no prejuízo”, completa o criador.

Em São Paulo, o presidente da Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA) Francisco Turra aponta 
a queda nas exportações como um dos motivos pra 
esse momento de baixa do setor. Desde dezembro do 
ano passado estão suspensas as vendas de carne suína 
para a Rússia. “Rússia, maior importador deixou de 
comprar – 40% ia para fora, a Rússia absorvia. E não 
houve aumento do consumo aqui”, fala Turra.

A estimativa é de uma queda de 12% nas exportações 
de carne suína brasileira este ano.

Fonte: Canal Rural

Mercado do boi gordo segue com preços sustentados
 

A oferta restrita de boiadas não deixa espaço para os 
preços caírem, com isso, o mercado segue com preços 
em alta.

Mesmo em São Paulo, onde parte das indústrias con-
seguiram alongar as programações de abate, o perío-
do de início de mês e a expectativa de melhora do es-

coamento fazem com que os frigoríficos mantenham 
o ritmo de compra, a fim de atender a demanda.

Na última terça-feira (2/10), das trinta e duas praças 
pesquisadas, houve alta em sete. Na média de todas as 
praças pecuárias pesquisadas, a arroba do boi gordo 
teve alta de 3,6% nos últimos trinta dias.
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Carne bovina atinge novo recorde de exportações: 150,7 mil toneladas
 

As exportações de carne bovina in natura do Brasil 
totalizaram um recorde de 150,7 mil toneladas em 
setembro, de acordo com dados da Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex) divulgados nesta segunda-
-feira.

O volume embarcado pelo maior exportador 
global da proteína representou um aumento 
de 4,4 por cento ante o observado em agosto, 
quando os embarques já tinham sido recor-
des.

Houve ainda um aumento de 34,7 em rela-
ção ao apurado em igual mês do ano passado. 
Em agosto, a alta nas exportações havia sido 
impulsionada por fortes embarques para a 
China, o que voltou a ocorrer em setembro, 
segundo o Ministério da Indústria, Comér-

cio Exterior e Serviços.

No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, 
o Brasil exportou 960 mil toneladas de carne bovina, 
ante 866,80 mil em igual período de 2017, segundo a 
Secex.

Fonte: BeefPoint

Destaque para a região de Goiânia-GO, que em trinta 
dias teve valorização de 6,0%, considerando o preço 
da arroba do boi gordo, à vista, livre de Funrural.

No mercado atacadista de carne bovina com osso, o 
boi casado de animais castrados ficou cotado, em mé-
dia, em R$10,01/kg. Alta de 4,7% em 30 dias.

Fonte: Scot Consultoria
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Parceria

Eventos

eSOCIAL: IMPACTOS NAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS | CONTAGEM

Objetivo: Saiba quais são os principais impactos do eSocial na rotina de sua empresa, entenda 
a legislação e prepare-se para a correta transição, com objetivo precípuo de evitar passivos 
trabalhistas e fiscais.

Data: 24/10/2018 (quarta-feira) | Horário: 13:45 às 17:00
Local: CIEMG Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Cemig Contagem /MG
Investimento: R$ 140,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 200,00 para não associa-
dos (PF e PJ).

Saiba mais: http://bit.ly/2y4rc8y

COMO CONDUZIR ENTREVISTAS DE SELEÇÃO E PROCESSOS DE
DESLIGAMENTO PARA LÍDERES

Objetivo: Preparar os líderes para conduzir entrevistas de seleção com foco em competências, 
auxiliando-os no planejamento, elaboração de perguntas-chave e técnicas de como identificar 
os melhores candidatos. Capacitar os líderes para condução de processos de desligamento, 
orientando-os quanto ao planejamento, requisitos legais e como comportar-se para uma condu-
ção adequada do desligamento de um empregado. Preparar o líder para as ações que devem 
ser realizadas após um desligamento.

CASO TENHA INTERESSE, VISITE O ENDEREÇO: http://bit.ly/2O9cuam


