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Preços da carne suína na China, já em nível re-
corde, devem subir mais e mais rápido
Preços da carne suína no varejo subiram 84% na comparação anual

Os preços já recorde da carne suína na China devem subir mais rapidamente nas pró-
ximas semanas, disseram analistas nesta terça-feira (15), mesmo com dados oficiais 
mostrando que a carne mais popular do país já pressionou a inflação ao consumidor 
para máxima em seis anos.

O índice de preços ao consumidor na China (CPI) subiu 3% em setembro na compara-
ção anual, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas, maior ritmo de alta 
desde outubro de 2013.

Os preços dos alimentos subiram, principalmente devido à elevação dos valores da 
carne de porco após a disseminação da mortal peste suína africana pelo país, o que 
reduziu em 41% o rebanho de suínos chinês, segundo informado pelo governo na 
segunda-feira.

Os preços da carne suína no varejo subiram 84% na comparação anual, para 43,4 
iuanes por quilo na semana encerrada em 2 de outubro, segundo dados do Ministério 
da Agricultura e Assuntos Rurais.

A disparada nos preços da carne suína perdeu ritmo nas semanas antes de um feriado 
nacional em outubro, uma vez que Pequim liberou 30 mil toneladas de carne suína 
congelada de suas reservas.

Mas a alta nos preços deve acelerar de novo, com os preços dos porcos vivos disparan-
do após a pausa do feriado do Dia Nacional, disse o executivo chefe da consultoria 
China-America Commodity Data Analytics, Jim Huang.

Os preços dos suínos vivos saltaram de uma média nacional de 27 iuanes por kg em 
setembro para 31 iuanes por kg na primeira semana de outubro e atingiram 35 iuanes 
por kg na segunda-feira (14).

Na populosa província de Guangdong, no sul da China, os preços atingiram 40 iuanes 
por kg na semana passada, com margens para os agricultores locais agora em 3.000 
iuanes por suíno. “Toda semana é um novo recorde”, disse Huang, apontando que os 
preços ganham força com a recomposição de estoques após o feriado.

Outras liberações de reservas estatais teriam impacto limitado, uma vez que os volu-
mes ainda detidos por Pequim são relativamente pequenos, disse Pan Chenjun, analis-
ta sênior do Rabobank. “O quarto trimestre é a alta temporada (de consumo de carne 
suína), ainda há espaço para novos aumentos”, disse ela.

                   Fonte: Reuters

SANIDADE SUÍNA

Adeal proíbe trânsito de suínos em Alagoas por 
tempo indeterminado
A Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas (Adeal) publicou no Diário 
Oficial, desta terça-feira (15), uma portaria que proíbe por tempo indeterminado o 
trânsito de suídeos em todo o estado. A medida foi tomada em virtude da confirmação 
de um foco de Peste Suína Clássica (PSC) em Traipu, na semana passada.

Está proibida também a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) para suídeos no 
território alagoano, para quaisquer destinos ou finalidades, exceto abate imediato em 
estabelecimentos com serviço de inspeção oficial. Fica suspenso, também por tempo 
indeterminado, aaglomeração de animais da espécie, como em feiras de animais espa-
lhadas pelo estado. A portaria entra em vigor a partir da data de publicação.

A medida foi instituída pelo órgão, considerando as diretrizes do Programa Nacional de 
Sanidade dos Suídeos (PNSS), após a confirmação de um foco de PSC no interior alago-
ano. Com o objetivo de evitar a disseminação do vírus e reduzir ao máximo as perdas 
produtivas e econômicas decorrentes, a Adeal está atuando diariamente na região para 
combater a doença.

Fica estabelecido que, em Traipu, na área correspondente ao raio de 10 km a partir de 
propriedade rural com registro de foco da doença, é vedada a entrada ou saída de 
animais da espécie suídea, independentemente do destino ou finalidade, exceto para 
abate imediato após aprovação prévia do Serviço Veterinário Oficial (SVO).

Além disso, cargas de suídeos e de seus produtos e subprodutos, quando abordadas 
dentro do Estado de Alagoas, por servidores da Adeal no exercício da fiscalização, esta-
rão passíveis das medidas de controle sanitário previstas em Lei.

Na mesma publicação, a Adeal suspende em caráter emergencial a Feira de Animais do 
município de Campo Grande, a fim de complementar as medidas de segurança adota-
das para conter o avanço do agente patogênico no estado, até disposição em contrá-
rio.

Carlos Mendonça Neto, diretor-presidente da Adeal, explica que o intuito das medidas 
é proteger Alagoas da disseminação do vírus. Segundo ele, a Agência continua atenta 
ao surgimento de novos casos e informa que todas as medidas estão sendo tomadas 
para o controle da doença e consequentes prejuízos econômicos ao setor.

“Pedimos que casos suspeitos sejam imediatamente comunicados aos escritórios da 
Adeal através das nossas mídias sociais, ou pelo telefone 0800 082 0050”, ressalta o 
diretor-presidente. 

             Fonte: Agência Alagoas
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Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
-dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 

da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-

ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

ITAL

HOTEL PREMIUM

26.11.2019| SEMINÁRIO AUTOCONTROLE
CAMPINAS, SP

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

11.11.2019 | ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CAMPINAS, SP

https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://agroceres.com.br/
http://orionvet.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://www.basf.com/br/pt.html
http://www.quimicaanastacio.com.br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagrocerespic.com.br%2F14o-seminario-internacional-de-suinocultura-agroceres-pic-sera-em-sao-paulo-em-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y6z0seaag7nAblujWCyDcTju_6YSYxJVP-KCAMxo9KVThc84dvi4SUV0&h=AT2lwGeTd85KfNcM5RjbNv1qW2Zp4_E6zLne_ZQB7jJGSxJAu2Il_hEBbGTa-uK0Uqo2qLn5FD0PFARTb20GlOsgZKihacEvKANcXBDx7zUmsDfOQVSQy_LCZsmiDW8_ZcRuxo7fMzBsQe0J9jlTuodCOzD0fdQAK_v5UEs7Nto813gmXys3ggijwqwdyFO2WGgkRHJlixNEw5eRp5GMa2yx3kWYiP-ymodLNXZWW5v9AsdLN8QcU17qC0oKqs8TNgrDtWS-hufTeHXKRyQ0xiIDOfm5ncheTxISK0mVkJ-tEEoxqEq4m5BtAwyVDxKQ9EcITG74KUUHy0YFOi0V3uFIYELN1SBbHkRbUIkuLBXqS7z5fpgKlRI1W1HAdpfAni9IF8ZNiwzT0u9qkxYtNf-I58OSVbly-DXoXzDQ72qaAiShzGU_Dq33DSHgkOtRvzTWoqEf8asr0yia2ZMOse7tYR0cHwMaoKTCIYu89-N5n-bZu41nQw8_9NAjA6D8YYs0ujeHHAd50BmH0U6ix8aCKlfUtK_DS10D8suVX45ueRMMITLlIK3Vtr6PtlvswPdyHBDNo-zaSjpFuSEtYOjI-_aSbb91Fq2NgL_pdQSVVHLc33Zoai_OM6Uyc7VZVgFWceVm
https://www.instagram.com/PORKEXPOBRASIL/

