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Destaque

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) informou nesta quarta-feira (24) que 
será editado nos próximos dias o decreto que vai au-
mentar a assistência dada aos pequenos produtores 
para que eles tenham mais conhecimento ao aplicar 
os defensivos agrícolas nas lavouras. De acordo com a 
ministra, com o decreto o agricultor vai poder cuidar 
melhor de sua saúde pessoal e a da família, já que eles 
são as pessoas mais expostas no momento de aplica-
ção dos defensivos.

“O pequeno produtor sabe que o produto é tóxico, 
mas às vezes não se cuida. É isso que a gente precisa 
resolver. Ele sabe que é tóxico, mas não se cuida na 
maneira de se proteger pessoalmente”, disse a minis-
tra, em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, no 
Mato Grosso do Sul, onde ela está de licença esta se-
mana.

A ministra criticou a campanha de desinformação so-
bre os defensivos agrícolas no país, e disse que o con-
sumidor brasileiro tem a absoluta segurança de que 
está se alimentando com produtos saudáveis e sem 
contaminação. “A pior praga que existe nisso é a de-
sinformação”, afirmou Tereza Cristina.

Ela contestou, por exemplo, informação divulgada na 
imprensa ontem (terça-feira) de que o projeto de lei 
sobre defensivos agrícolas, em tramitação na Câma-
ra dos Deputados, tira da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) o papel de fiscalizar e autorizar os agrotóxi-
cos que serão comercializados no Brasil, deixando a 

tarefa a cargo exclusivamente do Ministério da Agri-
cultura. A ministra disse que, na verdade, o processo 
continua sendo conjunto e envolvendo os três órgãos 
do governo, a única diferença é que a análise poderá 
ser feita simultaneamente. Atualmente, um órgão ana-
lisa o produto e depois fica esperando durante anos o 
outro fazer o mesmo. A ideia é acelerar este processo.
“A segurança alimentar não pode mudar. Imagina se 
nós diminuirmos a segurança, o que vamos explicar 
para o nosso comprador lá fora? O Brasil quer deixar 
de vender? Ao contrário, temos um esforço enorme 
para abertura de novos mercados. Isso  faz parte de 
todo um conjunto de medidas para dar segurança ao 
comprador de nossos produtos. Existe muita radicali-
zação, existe muita desinformação”, criticou a minis-
tra.

Tereza Cristina disse também que, a partir de 2017, 
o uso de defensivos no Brasil não aumentou, mesmo 
com o crescimento do número de produtos aprova-
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dos para uso comercial, a maior parte deles genéricos. 
“Não é verdade que o Brasil usa mais agrotóxicos do 
que o resto do mundo. Existe muita manipulação de 
dados, isso é uma maneira de aterrorizar a socieda-
de inconsequentemente. O consumidor, que não co-
nhece, acaba achando que está consumindo produtos 
inadequados. É terrorismo o que estão fazendo com 
a sociedade internamente, e isso é muito ruim”, disse 
Tereza Cristina.

Segundo ela, se os alimentos brasileiros tivessem mais 
resíduos de defensivos agrícolas do que o aceito in-
ternacionalmente, o país não estaria exportando para 
mais de 160 países. “O Brasil assusta a concorrência 
com o tamanho de suas exportações agropecuárias. 
Nossos concorrentes agradecem esta campanha que 
vem sendo feita de forma irresponsável”, lamentou ela.

Fonte: Ministério da Agricultura

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 26/07/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

Cotações

Mercado

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,00
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,40

Fonte: AVIMIG - Acesso em 26/07/19
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SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 26/07/19

CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx

São Paulo, 25 – Exportadores dos Estados Unidos ven-
deram 1,1 mil toneladas de carne suína para a China, 
na semana encerrada em 18 de julho, de acordo com 
o relatório semanal de exportações publicado pelo 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA). O volume representa apenas 5,2% do total 
vendido pelos EUA na semana, de 20,9 mil toneladas 
de carne suína. Apesar do volume pouco expressivo, o 
resultado surpreendeu os traders 
após três semanas consecutivas 
sem reporte de comercialização 
do produto dos EUA para a Chi-
na.

No mesmo período, foram em-
barcadas para o país asiático 9,4 
mil toneladas de carne suína 
norte-americana, de contratos 
previamente fechados. Entre 11 
de julho e 18 de julho, exporta-
dores dos EUA enviaram ao ex-
terior 26,9 mil toneladas.

Exportadores norte-america-
nos esperam realizar expressivas 
vendas para o país asiático, já que 

a China tem apresentado maior necessidade de im-
portação de proteína animal por causa da peste suína 
africana (ASF, na sigla em inglês) que atingiu o plantel 
do país. A carne suína não consta entre os produtos 
que são taxados com tarifas retaliatórias em virtude 
do conflito comercial entre os dois países. / Com in-
formações da Dow Jones Newswires.

Fonte: Terra Economia

USDA: EUA vendem 1,1 mil t de carne suína para a China na semana
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Representantes do Centro de Pesquisa para o Desen-
volvimento do Conselho de Estado da China estive-
ram nesta quarta-feira (24) no Ministério da Agricul-
tura para produzir um estudo sobre políticas públicas 
para agricultura e conhecer o potencial de investi-
mentos no Brasil. Eles foram recebidos pelo ministro 
interino Marcos Montes. 

Durante o encontro, foram tratados assuntos como 
inovação e infraestrutura. Segundo o secretário ad-
junto da Secretaria de Comércio e Relações Interna-
cionais, Flávio Bettarello, “os chineses reconhecem o 
Brasil como um país que pode conjugar a segurança 
alimentar e nutricional, sendo um parceiro impor-

tante de diversos países para o seu abastecimento e, 
também, por promover a sustentabilidade ambiental, 
social e econômica”.

Eles também demonstraram preocupação com a ini-
ciativa de países que adotam medidas que não estão 
alinhadas com as regras multilaterais e com os prin-
cípios científicos, como barreiras indevidas ao comér-
cio.

Acesso a mercado, barreiras comerciais e como su-
plantá-las, barreiras sanitárias, fitossanitárias e téc-
nicas e as novas barreiras socioambientais foram dis-
cutidas em reunião que teve a presença do presidente 

interino da Embrapa, Celso Moretti, e do se-
cretário da Agricultura Familiar, Fernando 
Schwanke.

Foi discutida possibilidade de cooperação 
conjunta de questões de ciências agrárias e de 
planejamento. A Embrapa apresentou estu-
dos de cenário que mostram tendências para 
os próximos anos com projeções de médio e 
longo prazo, para 2030 e para 2050.

Fonte: Ministério da Agricultura

Pesquisadores chineses visitaram o Mapa com interesse nas políticas
públicas do setor no país

O mercado físico de boi gordo teve preços mais bai-
xos nesta sexta-feira. Segundo o analista de Safras & 
Mercado, Fernando Henrique Iglesias, os frigoríficos 
de maior porte continuaram ausentes na compra de 
gado, avaliando as melhores estratégias de aquisição 
para a próxima semana. “A incidência de boi a termo 

e de outras modalidades de parceria reforça esse tipo 
de estratégia. Além disso, a lenta reposição entre ata-
cado e varejo durante a segunda quinzena do mês não 
gera necessidade de alongar a programação”. Em São 
Paulo, preços a R$ 155,00 a arroba. Em Minas Gerais, 
o preço ficou em R$ 147,00 a arroba em Uberaba. No 

Preços do boi devem reagir apenas na virada do mês

Os frigoríficos de maior porte continuaram ausentes na compra de gado, avaliando as melhores
estratégias de aquisição para a próxima semana
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A Confederação da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA) se reuniu ontem com entidades do Para-
ná para discutir como melhorar o sistema de defesa 
agropecuária do País com base no modelo do Estado 
do Sul do País, informou a confederação, nesta terça-
-feira, 23, em nota. Entre outros programas, o sistema 
de defesa paranaense tem a ajuda privada do Fundo 
de Desenvolvimento da Agropecuária do Estado do 
Paraná (Fundepec), criado em 1995, que tem repre-
sentantes de produtores e da indústria. O objetivo é 
aprimorar as práticas de defesa sanitária e garantir seu 
status de área livre de aftosa, além de outras doenças 
dos bovinos.

Entre outros programas, o sistema de defesa paranaen-
se tem a ajuda privada do Fundo de Desenvolvimento 
da Agropecuária do Estado do Paraná (Fundepec), 
criado em 1995, que tem representantes de produto-
res e da indústria. O objetivo é aprimorar as práticas 
de defesa sanitária e garantir seu status de área livre de 
aftosa, além de outras doenças dos bovinos.

O Ministério da Agricultura, dentro do Plano Nacio-
nal de Erradicação da Febre Aftosa (Pnefa), preten-
de suspender a vacinação contra a doença em todo 
o País. Para tanto, dividiu o País em várias áreas, es-
calonando prazos para que cada uma delas deixe de 
vacinar bovinos e bubalinos. O Paraná vacinou pela 

última vez seus rebanhos em maio deste ano, anteci-
pando em um ano o prazo de retirada da imunização 
contra a doença. A decisão foi tomada, entre outros 
motivos, pelo eficiente sistema de defesa agropecuá-
ria no Estado. “Um dos requisitos para que haja essa 
evolução (suspensão da vacinação) é a criação de um 
fundo público e um fundo privado. Por isso viemos 
buscar conhecimento do modelo que o Paraná tem 
consolidado há bastante tempo”, disse o coordenador 
do Grupo de Trabalho de Sanidade Animal da CNA, 
Maurício Saito. Saito afirmou também que a entida-
de discute desenvolver um modelo parecido com o 
Fundepec para todos os Estados do Brasil: “Discuti-
mos para sabermos como foi criado, qual a forma de 
atuação, quais as formas de indenização ao produtor 
rural para que possamos desenvolver um modelo se-
melhante”.

Além da aftosa, também foi discutida outras doenças, 
como a tuberculose e brucelose, que têm índices rela-
tivamente baixos no Paraná, principalmente porque lá 
é regra eliminar animais com sintomas de tuberculose 
e indenizar o produtor, além de haver campanhas de 
conscientização sobre ambas as doenças. É também 
necessário comprovar que um animal não tem bru-
celose para que seu leite seja adquirido por laticínios.

Fonte: BeefPoint

CNA discute como melhorar defesa agropecuária do País usando o exemplo do PR

Mato Grosso do Sul, preços ficaram em R$ 143,00 a 
arroba em Dourados. Em Goiás, preço em R$ 142,00 
a arroba em Goiânia. No Mato Grosso, preço de R$ 
141,00 – R$ 142,00 a arroba.

Atacado 
No atacado, os preços da carne bovina também per-
maneceram estáveis. Conforme Iglesias, não há gran-

de espaço para alta nos preços na segunda quinzena 
do mês, avaliando a lenta reposição entre atacado e 
varejo neste período em especial. “A tendência é que 
haja alguma reação durante a virada de mês, quando 
a entrada dos salários motiva o consumo”, disse ele. O 
corte traseiro seguiu em R$ 11,10 por quilo. O corte 
dianteiro seguiu em R$ 9,00 por quilo. Já a ponta de 
agulha permaneceu em R$ 8,20 por quilo.

Fonte: Canal Rural
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Parceria

Eventos

Homenagem Sinduscarne - Aniversariantes da Semana
 Dia 28 Eliziane Silveira Mendes - Vice-Presidente

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO PARA LÍDERES

Objetivo: Orientar os participantes sobre práticas estratégicas para se tornar um líder capaz de 
guiar, motivar, inspirar e desenvolver seus liderados, tendo como principal ferramenta para uma 
liderança eficaz uma comunicação assertiva, clara, eficiente.

Data: 15/08/2019 (quinta-feira) | Horário: 8h30 às 17h30
Local: FIEMG Regional Zona da Mata: Avenida Garcia Rodrigues Paes, 12395 - Industrial, Juiz 
de Fora/MG

Investimento: R$180,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 257,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/30WJiW4

EXCEL AVANÇADO

Objetivo: Ensinar de maneira prática as principais ferramentas do Excel para o dia a dia dos 
setores administrativos, visando aumento de produtividade.

Data: 19 à 22/08/2019 (segunda à quinta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Praça da Cemig – Contagem/MG

Investimento: R$413,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 590,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2Gut130


