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Destaque

Preço do boi gordo cai em cinco praças na primeira semana de outubro

 

O mercado do boi gor-
do fechou a primeira 
semana de outubro mais 
“frouxo”, de acordo com 
a Scot Consultoria. Das 
32 praças acompanha-
das, a arroba se desva-
lorizou em cinco. Na 
semana passada, apenas 
um ponto de negócios 
registrou recuo nas co-
tações.

Em São Paulo, as escalas 
de abate ganharam fôle-
go devido à melhora da saída do gado confinado e à 
oferta remanescente de gado sul-mato-grossense.

De olho no feriado de 12 de outubro, quando é come-
morado o dia de Nossa Senhora Aparecida, as indús-
trias paulistas apertaram o pé nas negociações no iní-
cio da semana. Agora, melhor posicionadas, algumas 
pararam de comprar e outras aproveitaram para tes-
tar o mercado, ofertando valores abaixo da referência.

Em geral, apesar da dificuldade para compor as es-
calas de abate, a arroba teve pouca firmeza durante 

o início deste mês em função do lento escoamento da 
carne bovina.

No mercado atacadista de carne bovina com osso, o 
preço do boi casado de animais castrados recuou 1,3% 
na comparação diária e está cotado em R$ 9,88 por 
quilo. É o menor patamar das últimas quatro semanas. 
Os cortes desossados vendidos no atacado também 
estão em ritmo lento.

Mesmo com menor oferta de matéria-prima, os pre-
ços ficaram estáveis nos últimos sete dias. Ilustrando a 
dificuldade de escoar a produção.

Fonte: Canal Rural
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

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

FRANGO

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: 10/10/18

Fonte: AVIMIG - Acesso em 10/10/18
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Nova Instrução Normativa visa transição de rastreabilidade
 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abaste-
cimento (Mapa), publicou nesta segunda-feira (08) 
a Instrução Normativa (IN) n° 51, que flexibiliza 
obrigações previstas na IN nº 17/2006 e cria condi-
ções para a transição gradativa para a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) da gestão 
do protocolo para certificação da cadeia de carnes de 
bovinos e bubalinos, visando à exportação para paí-
ses ou blocos que exigem identificação individual de 
animais.

Segundo o auditor fiscal federal agropecuário, Bru-
no Cotta, “desde 2009, são preparados o alicerce, as 
adequações normativas e estruturais, a fim de dar 
prosseguimento e cumprimento da legislação vigente 
, transferindo paulatinamente a gestão dos protocolos 
de rastreabilidade da cadeia, de modo a conferir-lhes 
o caráter privado, conforme determinação legal”. 
Em 2009, foi publicada a Lei 12.097, que conceitua 
e disciplina a aplicação da rastreabilidade na cadeia 

produtiva de bovinos e bubalinos e elenca os instru-
mentos obrigatórios para essa atividade. “Ela prevê 
um sistema de adesão voluntária e que as regras desse 
sistema sejam acordadas entre as partes envolvidas”, 
afirmou Cotta.

Já em 2011, foi editado o Decreto n° 7.623, que esta-
beleceu os requisitos mínimos para a aprovação dos 
protocolos de rastreabilidade de adesão voluntária. 
Ele também definiu a obrigatoriedade de que o instru-

mento seja gerenciado pela CNA. 
Em março de 2014, foi publicada a 
IN n° 6, definindo os procedimen-
tos de homologação, a estrutura e 
os requisitos mínimos do manual 
de procedimentos dos referidos 
protocolos.

Em agosto de 2015, a IN n° 23, 
institui, no âmbito do Mapa, a Pla-
taforma de Gestão Agropecuária 
(PGA). Trata-se de um sistema pú-
blico informatizado, composto por 
uma base de dados única (BDU) e 
módulos de gestão de informações 

de interesse da defesa agropecuária e do agronegócio 
brasileiro.

“A PGA trouxe novas perspectivas à cadeia produtiva, 
inserindo-a no contexto das normas que determinam 
as garantias de rastreabilidade, efetivando um caráter 
de certificação oficial, com a finalidade de atender às 
demandas dos mercados importadores”, destacou.

Fonte: BeefPoint
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Frigoríficos testam preços menores no mercado do boi gordo
 

Muitos frigoríficos estavam 
fora das compras na última 
segunda-feira (8/10) ava-
liando o mercado.

Outra estratégia que nor-
malmente acontece no iní-
cio da semana: comprado-
res pressionando o mercado 
ofertando preços abaixo da 
referência. Este foi o cená-
rio em São Paulo.

O preço do boi gordo caiu 
e a arroba ficou cotada em 
R$150,00, à vista, livre de 
Funrural. As escalas de abate estão programadas para 
a semana.

Em Mato Grosso do Sul a conjuntura é outra, por lá é 
feriado também no dia 11 (criação do estado) e com 
dois dias a menos de funcionamento parte das indús-

trias está ativa nos negócios e os preços estão firmes. 
Com a cotação do boi gordo perdendo embalo e os 
preços da carne bovina sem osso sustentados no mer-
cado atacadista, a margem das indústrias que vendem 
os cortes desossados é a mais alta dos últimos 30 dias, 
19,7%, colando na média histórica.

Fonte: Scot Consultoria

CNA pede cancelamento de audiência sobre sanções referentes à tabela de frete
 

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) pediu à Agência Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) o cancelamento da audiência pública 
marcada para esta terça-feira (9) para discutir a im-
posição de sanções referentes ao descumprimento do 
tabelamento do frete. A audiência está marcada para 
ocorrer às 14h. Em nota divulgada nesta segunda-fei-
ra, 8, a CNA informa que encaminhou um ofício do 
diretor-geral da ANTT, Mário Rodrigues Júnior, soli-

citando o cancelamento da audiência, sob a justificati-
va de que a lei que criou a política de preços mínimos 
do frete estabeleceu que a participação do setor agro-
pecuário deve ser previamente regulamentada pela 
agência reguladora, antes da edição de qualquer nor-
mativo sobre a matéria, principalmente quando para 
regulamentar a imposição de sanções ao setor produ-
tivo. A CNA é contrária ao tabelamento do frete “por 
entender que a medida é inconstitucional, prejudica 
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os produtores e fere o princípio da livre concorrência”.
Para a entidade, a iniciativa da audiência pública “vio-
la frontalmente os princípios da juridicidade e da efi-
ciência”.

A CNA defende que, em caso de não cancelamento da 
audiência, os efeitos da proposta de resolução sejam 
sustados, caso venha a ser publicada após a reunião, 
“dada a sua manifesta ilegalidade por ausência de re-
gulamentação prévia de participação do setor agro-
pecuário”.

Fonte: BeefPoint

Exportações de carne bovina batem novo recorde em setembro
 

As exportações totais de carne bovina in natura e pro-
cessada em setembro bateram novo recorde em se-
tembro, atingindo um volume de 178.513 toneladas, 
com um crescimento de 32% sobre o mesmo mês do 
ano passado. Na receita, o aumento foi de 26%, pas-
sando de US$ 554,6 milhões para US$ 698 milhões.

No acumulado do ano, o Brasil já exportou 1.193.605 
toneladas do produto, contra 1.064.752 no mesmo pe-
ríodo do ano passado, ou seja, uma elevação de 12%. 
Nas receitas o volume já alcançou US$ 4,9 bilhões 
contra US$ 4,3 bilhões em 2017, crescimento de 13%. 
Em setembro foram exportadas 150,7 mil toneladas 
de carne in natura e 28,8 mil toneladas de carnes pro-
cessadas.

Para a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafri-
go), caso so embarques se mantenham no mesmo rit-
mo de agosto e setembro, que foram recordes, a meta 
de crescer 10% neste ano será facilmente atingida, 
podendo se aproximar dos 15%. A maior responsá-
vel por este crescimento continua sendo a China que, 
através da cidade estado de Hong Kong e pelas impor-
tações realizadas pelo continente comprou, nos nove 
primeiros meses deste ano mais de 517 mil toneladas 

do produto brasileiro, contra quase 393 mil toneladas 
no mesmo período de 2017. Com isso, o país asiático 
passou a representar 43,3% das vendas brasileiras em 
2018, contra 36,9% em 2017. Também apresentaram 
elevações relevantes o Egito, Chile e o Uruguai. No 
total, 100 países aumentaram suas compras enquanto 
que outros 54 reduziram. A entidade ressaltou ainda 
a ausência da Rússia, que já foi o maior comprador do 
produto brasileiro em anos passados e que zerou suas 
importações desde dezembro de 2017. No ano passa-
do, aquele país já havia adquirido 116.804 toneladas 
de carne bovina brasileira.

Fonte: Canal Rural
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Parceria

Homenagem Sinduscarne
Aniversariantes do Mês

 Dia 13 Eduardo José de Souza
    Delegado Representante Junto à FIEMG - Suplente
 Dia 15 Cristiane Aparecida de Matos
    Esposa do Jamilson Soares Ferreira - Conselheiro Fiscal
    Suplente

Eventos

FINANÇAS EMPRESARIAIS NA PRÁTICA | CONTAGEM

Objetivo: Capacitar os participantes em técnicas eficazes para gestão das 
finanças empresariais.

Data: 29 à 31/10/2018 (segunda à quarta-feira) | Horário: 18:30 às 22:30
Local: CIEMG Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Cemig, Contagem /MG
Investimento: R$ 350,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 500,00 
para não associados (PF e PJ).

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


