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O índice de atividade calculado pelo BC
passou de 138,17 pontos para 138,96
pontos na série dessazonalizada de
junho para julho. Este é o maior
patamar para o IBC-Br com ajuste desde
outubro de 2015 (139,05 pontos). A
atividade
em
maio
havia
sido
prejudicada pela paralisação dos
caminhoneiros em todo o Brasil,
verificada nas últimas semanas do mês.
(Fonte: Estado de Minas)

FONTE: BACEN

ÍNDICE DE VOLUME DE VENDAS NO VAREJO
Observação metodológica: Receita bruta de vendas deflacionada por índices de preços específicos para
cada Unidade da Federação, construídos a partir dos relativos de preços do IPCA.
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INEC - CONFIANÇA DO CONSUMIDOR
O INEC registra 104,7 pontos em agosto,
uma expansão de 3,1% frente ao registrado
em julho. Esse é o segundo aumento
consecutivo do indicador, revertendo
totalmente a queda observada em junho e
que o leva para o maior valor desde maio
de 2016, quando registrou 105,2 pontos.
Apesar desse aumento, o INEC ainda
permanece em 2,8% abaixo de sua média
histórica. (Fonte: CNI)
FONTE: CNI
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ÍNDICES
BOLETIM FOCUS – RELATÓRIO DE MERCADO 14/09

FONTE: BACEN

“O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de julho mostrou um crescimento forte e
inesperado em relação a junho, de 0,57%, na série com ajuste sazonal. O resultado surpreendeu para cima,
dado o comportamento fraco registrado no mês por indicadores importantes com a produção industrial, as
vendas no varejo e a prestação de serviços. Em julho, a indústria teve queda de 0,2% em relação ao mês
anterior, enquanto o comércio varejista ampliado (que inclui veículos, autopeças e material de construção)
encolheu 0,4% na mesma base de comparação. O volume de serviços prestados teve desempenho ainda pior,
com recuo de 2,2% sobre o mês anterior. O IBC-Br tem mostrando grande divergência em relação ao
comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) divulgado pelo IBGE. Os dois indicadores têm metodologias
de cálculo distintas, mas mesmo assim chama a atenção como os resultados têm sido diferentes.”
Fonte: Valor Econômico)
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ÍNDICE ABRAS
Em julho, as vendas registraram crescimento de 1,12% em relação a junho e alta de 0,30% na
comparação com o mesmo mês de 2017. Segundo os dados apurados pelo Departamento de Economia e
Pesquisa da Abras, em valores nominais, as vendas do setor apresentaram alta de 1,45% na comparação
com junho e, quando comparadas a julho do ano anterior, crescimento de 4,78%.
No acumulado do ano, as vendas cresceram 5,34%. (Fonte: Agência Brasil)

Evolução das Vendas do Setor – Total Brasil
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ÍNDICE DE CONFIANÇA
DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO
Condições correntes: 72% dos varejistas veem economia pior
As frustrações decorrentes do fraco desempenho da economia permeiam de forma cada vez mais
frequente as percepções das condições correntes por parte dos empresários do varejo. Na opinião de
72,0% dos entrevistados, houve deterioração significativa do cenário econômico brasileiro nos últimos
meses. A desvalorização do real, o ritmo fraco do mercado de trabalho, as pressões de custos
impostas pelo ritmo mais acelerado de preços administrados e o cenário externo mais desfavorável
têm levado a economia e o comércio a um ritmo de crescimento mais fraco nos últimos meses. Dessa
forma, o subíndice que captura a avaliação do estado corrente da economia brasileira encolheu 6,1%
na passagem de julho para agosto e, pela primeira em mais de dois anos, retrocedeu no comparativo
anual (-2,6% ante agosto de 2017). Em junho de 2016, a avaliação da economia havia sido corrigida
em -1,5% em relação ao mesmo mês de 2015. Todos os demais componentes decorrentes da
percepção das condições correntes foram negativamente reavaliados em agosto, em ambas as bases
comparativas. (Fonte: CNC)

Fonte: CNC

ESTUDOS
AS PMEs QUE MAIS CRESCEM NO BRASIL
A Delloite, em parceria com a revista Exame,
divulgou 13ª edição da pesquisa “As PMEs que
Mais Crescem no Brasil”.
A edição deste ano reflete os desafios de uma
economia ainda em recuperação para realizar
investimentos e gerar empregos. Apesar dos
entraves, alguns caminhos despontam de forma
clara no horizonte das PMEs de sucesso;
notadamente: o foco no investimento em
treinamento e na retenção de talentos e em
uma prática de inovação que, embora ainda não amplamente estruturada, seja capaz de aumentar a
eficiência e a produtividade.
Veja a pesquisa completa aqui: https://bit.ly/2NW9L09
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
NA EXPOINTER: AGENDAS
O presidente da ABPA, Francisco Turra, e o diretorexecutivo, Ricardo Santin, participaram de uma
intensa agenda de reuniões durante a Expointer, em
Esteio (RS).
Entre eles, encontros com os
presidenciáveis Geraldo Alckmin (com a vice Ana
Amélia Lemos), Jair Bolsonaro, e Ciro Gomes, além
do Secretário-executivo do MAPA, Eumar Novacki, de
Secretários de Agricultura dos Estados, ACSURS
(produtores), Ocergs (cooperativas), delegações
internacionais e outras organizações. Turra e Santin
também se reuniram com o Ministro da Agricultura
Blairo Maggi. Na ocasião, trataram de questões
relacionadas à China (frango), União Europeia
(frango) e Rússia (carne suína), abastecimento de
insumos, entre outros pontos.
Segundo o presidente da ABPA, “demonstramos nossa preocupação com as restrições impostas pela Rússia
e China aos produtos brasileiros. Reforçamos o pedido para o governo negociar com os países.
Destacamos que temos produto, qualidade e sanidade e não podemos deixar que barreiras comerciais
prejudiquem todo o setor. Maggi disse que está acompanhando o assunto de forma intensa, com toda a
equipe envolvida, e entende que ainda há tempo, neste segundo semestre, para o Brasil recuperar o
terreno perdido nesses dois importantes mercados. Conversamos, ainda, sobre o fundo para pagamento
de fiscais que atuam na indústria frigorífica, que futuramente poderá ser instituído por meio de Medida
Provisória”.

OPORTUNIDADES NO AGRO
A reunião do GT Proteína Animal do governo
gaúcho, sob coordenação do Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), foi aberta
nesta quinta-feira (30/8) na Expointer com palestra
do presidente da ABPA, Francisco Turra. Ele
destacou a qualidade e a sanidade da produção de
carne de frango, carne suína e de ovos do Brasil. "O
Brasil tem reservado um papel transformador na
produção de alimentos no mundo", afirma Turra. "A
oportunidade está aí", acrescentou. O presidente da
ABPA disse que problemas e irregularidades na
produção devem ser fiscalizados e punidos, mas o
que não pode haver é generalização.
"Não se pode culpar todos pelo erro de um",
destacou. Sobre as recentes restrições levantadas por Rússia e China contra as carnes suína e de frango
exportadas, Turra disse que são barreiras comerciais, mas negociações estão em andamento para a
retomada dos embarques sem entraves.
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
FRETE: AÇÕES DO SETOR
A ABPA, por meio do Grupo Frete sem Tabela, tem realizado
uma série de ações e manifestações públicas em torno do
tabelamento dos custos de transporte, que é uma das grandes
preocupações no atual cenário. O objetivo é agilizar a decisão
do STF sobre o tema – obviamente, pela inconstitucionalidade
do tabelamento. Na audiência realizada recentemente pelo
ministro Luiz Fux, a associação foi representada pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (lembrando
que apenas CNA e CNI, além do Ministério dos Transportes,
ANTT e representação dos caminhoneiros foram convocados à
manifestação pública na ocasião). A entidade ainda lançou sua
manifestação pública, apontando as consequências da demora
no julgamento do tema.

CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA PARA A VENDA DE
CARNES BRASILEIRAS AO EGITO
Rui Vargas, diretor-técnico da ABPA, participou
da missão comercial brasileira para Egito,
liderada
pelo
secretário-executivo,
Eumar
Novacki, no dia 3 de setembro. Na agenda da
missão havia encontros com o ministro da
Agricultura e Recuperação de Terras, Ezz El Din
Abu Steit, o ministro do Abastecimento e
Comércio Interno, Ali Meselhy, e o presidente da
Organização Geral de Controle de Importação e
Exportação do Egito (GOEIC), Ismail Gaber.
A intenção é renovar acordo técnico de cooperação com a Embrapa e aumentar o comércio de carnes
bovinas e de aves, além de consolidar a relação comercial entre os dois países, que vem avançando nos
últimos anos. Durante a visita, foi apresentada proposta ao governo egípcio de implantação de programa
piloto de certificação eletrônica para a venda de carnes brasileiras ao Egito, o que deve alavancar as
exportações do produto para o país africano. O diretor-técnico da ABPA ressaltou a importância do novo
sistema durante a apresentação e a defesa técnica do projeto. O governo egípcio entendeu que o
programa de certificação eletrônica vai permitir a desburocratização nos processos de exportação de
carnes com consequentes ganhos para toda a cadeia produtiva.
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
ABPA PARTICIPA DE REUNIÃO DA FONIAGRO
SOBRE AVES E SUÍNOS
Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA e Ariel Mendes,
diretor de Relações Institucionais da ABPA participaram da
2ª Reunião do Fórum Nacional de Integração Agroindustrial
de Aves e Suínos (Foniagro), no dia 4 de setembro na sede
da CNA, em Brasília-DF. Durante o encontro, os
representantes debateram questões como a metodologia do
valor de referência para os contratos de integração entre
agroindústria e os produtores de aves e suínos. A base de
cálculo para a remuneração desses produtores está sendo
elaborada por um Grupo Técnico criado pelo Fórum, o qual
terá até 60 dias de prazo para concluir o documento.
Entre os assuntos analisados na ocasião estiveram a situação do
Brasil no mercado de aves e suínos na Rússia, União Europeia,
China e outros países e a atuação das CADECs. Criado pela Lei
da Integração (13.288/2016), o Foniagro é responsável por
definir diretrizes que garantam equilíbrio entre a
agroindústria, os avicultores e suinocultores integrados
garantindo segurança jurídica entre todos os elos da cadeia
produtiva. A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e
a CNA aprovaram e assinaram o regimento interno do Fórum.

ABERTURA DO 6º PRÊMIO VENCEDORES
DO AGRONEGÓCIO
Em meio à programação da Expointer, o presidente da
ABPA, Francisco Turra, fez uma palestra de abertura
durante a entrega do 6º Prêmio Vencedores do
Agronegócio, promovido pela Federação de Entidades
Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Depois da
apresentação, houve a entrega de prêmios para os
vencedores do 6º Prêmio Vencedores do Agro e 2º Prêmio
Elas no Agro. Turra e a presidente da Federasul, Simone
Leite,
entregaram
a
homenagem
para
Márcio
Albuquerque, diretor da Falker Automação Industrial,
premiada na categoria Antes da Porteira.
Foto: Itamar Aguiar, Federasul, Divulgação
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
TURRA É HOMENAGEADO NA EXPOINTER

Foto: Jornal Folha Regional (Marau-RS)

O presidente da ABPA, Francisco Turra, foi
homenageado na Expointer. A distinção foi
concedida pela OAB durante a instalação da
Comissão Especial do Direito Agrário e do
Agronegócio do Conselho Federal da OAB. O
reconhecimento foi dado em razão de todo o
trabalho feito por Turra em todas as frentes onde
atuou ou atua, como ministro da Agricultura e
agora, presidente da ABPA.

Turra agradeceu a homenagem e destacou a importância do Direito para o agronegócio. Na sequência, o
presidente da ABPA apresentou palestra sobre a importância da produção de alimentos no Brasil.
Conforme ele, o consumo de alimentos crescerá 30% em 10 anos, e 41% virá do Brasil. "Eu e o diretor
Ricardo Santin, aqui presente, percorremos o mundo inteiro e nunca ouvimos ninguém perguntar da
produção de carros do Brasil, por exemplo, mas só querem saber da nossa produção de alimentos", disse
Turra na abertura.

ABPA RECEBE PRÊMIO CARNE FORTE 2018
Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA, foi uma das personalidades a
receber o Prêmio Carne Forte - um reconhecimento para os melhores da
cadeia produtiva da carne. Santin foi condecorado na categoria Aves. O
presidente da associação, Francisco Turra, também foi agraciado na
cerimônia, na categoria Suínos. Na ocasião, foi representado pelo diretor
financeiro e administrativo da ABPA, José Perboyre. Santin também
palestrou durante a solenidade de abertura da Mercoagro 2018 – Feira
Internacional de Negócios, Processamento e Industrialização da Carne. Em
seu discurso, explanou sobre perspectivas globais da produção de proteína
animal, se atentou para o crescimento da população mundial e salientou a
importância de acompanhar as tendências de consumo.

HOMENAGEM NO JANTAR DO GALO
Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA e Vicepresidente do International Poultry Council - IPC recebeu
do Presidente da ASGAV/SIPARGS, Sr. Nestor Freiberger a
homenagem Personalidade da Avicultura Nacional - Mérito
por Relevantes Serviços Prestados a Avicultura Brasileira
durante o Jantar do Galo Especial de Premiação Talentos
da Avicultura RS – Revista ASGAV/SIPARGS - 2ª Edição. O
evento, realizado em 17 de agosto em Gramado-RS, contou
também com a presença do presidente da ABPA, Francisco
Turra, e reuniu em torno de 200 participantes entre
empresários, personalidades políticas,
pesquisadores do setor avícola, associados da ASGAV/SIPARGS e imprensa. Também foram homenageados
o sócio fundador e ex-presidente da ASGAV/SIPARGS, Sr. Nelson Franken, a Dra. Helenice Mazzuco da
Embrapa Suínos e Aves, a Cooperativa Languirú, Grupo Vibra, NATUROVOS, BRF Brasil Foods e ALLTECH do
Brasil. O coordenador do Prêmio Talentos da Avicultura do Rio Grande do Sul, Eduardo dos Santos
enfatizou que o prêmio foi criado para valorizar e destacar a importância dos envolvidos nas mais diversas
áreas da economia e do agronegócio, valorizando também aqueles que estiveram juntos e na defesa do
setor, não somente nos momentos bons como nos ruins também.
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
ASSEMBLEIA EM HONDURAS
Ariel Mendes, diretor de Relações Institucionais da ABPA,
participou da reunião da ALA – Associação Latinoamericana
de avicultura, em San Pedro Sula – Honduras, no final de
agosto. O destaque da reunião foi a aprovação da criação
da Fundação Ovum, a qual será o braço operacional da
ALA e terá por objetivo realizar, cursos, seminários e
congressos
com
destaque
para
o
Congresso
Latinoamericano de Avicultura realizado a cada 2 anos.
Na ocasião foi aprovada a sede do Congresso de 2021 que será realizado em San Pedro Sula, Honduras. A
ALA se reuni a cada dois anos em países latino americanos para retomar e discutir questões da
avicultura.

COLETIVA DE IMPRENSA: PROJEÇÕES DA ABPA
A ABPA realizou no fim de agosto uma coletiva de imprensa, na qual lançou suas projeções para a
produção e as exportações de carne de frango, carne suína e ovos. Veja abaixo as perspectivas
apresentadas:
CARNE DE FRANGO:
A produção de carne de frango deverá apresentar redução de 1% e 2%
neste ano, em relação às 13,058 milhões de toneladas produzidas em
2017, girando em torno de 13 milhões de toneladas. Esta redução é
puxada pela diminuição no alojamento de pintos de corte, estimada
entre 3% e 5%, impactando na oferta disponível de carne de frango. O
consumo per capita estimado para este ano é de 42 quilos (em 2017,
foram 42,07 quilos). As exportações de carne de frango deverão
retrair entre 2% e 3% neste ano, em relação às 4,32 milhões de
toneladas embarcadas em 2017, alcançado neste ano 4,2 milhões de
toneladas.
CARNE SUÍNA:
A produção de carne de carne suína deverá apresentar elevação de 1%
neste ano, em relação às 3,75 milhões de toneladas produzidas em
2017, com volume próximo à 3,8 milhões de tonelada. O consumo per
capita estimado para este ano é estável (em 2017, foram 14,7 quilos).
As exportações de carne suína deverão retrair entre 10% e 12% neste
ano, em relação às 697 mil toneladas embarcadas em 2017, ficando
em torno de 620 mil toneladas.
OVOS:
A produção de ovos deverá apresentar elevação de até 10% neste ano,
em relação às 39,9 bilhões de unidades produzidas em 2017, chegando
a 44,2 bilhões de unidades. O consumo per capita estimado para este
ano é de 212 unidades (em 2017, foram 192 unidades)
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EXPORTAÇÕES DE AGOSTO
As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 396,5 mil toneladas em agosto. O volume é
cerca de 59,8 mil toneladas acima da média de exportações registrada em 2018. Na comparação com o
ano anterior, o número é 4,8% menor que as 416,2 mil toneladas embarcadas em agosto de 2017. A
receita de exportações totalizou US$ 631,5 milhões, saldo 8,2% inferior às US$ 687,9 milhões realizadas
no oitavo mês de 2017. No acumulado do ano de 2018, as vendas do setor chegam a 2,697 milhões de
toneladas, volume 7,7% menor que as 2,921 mil toneladas embarcadas entre janeiro e agosto de
2017. Em receita, o saldo chega a US$ 4,307 bilhões, desempenho 11,8% inferior que os US$ 4,885
bilhões em relação ao mesmo período do ano passado.
Carne suína: As vendas de carne suína em agosto totalizaram 54,1 mil
toneladas, volume 8% menor que as 58,8 mil toneladas embarcadas no
mesmo mês do ano passado. A receita chegou a US$ 98,2 milhões,
número 31,3% inferior que os US$ 143 milhões obtidos no oitavo mês de
2017. No saldo acumulado entre janeiro e agosto, as exportações
alcançaram 347,8 mil toneladas, volume 13,3% inferior às 401,3 mil
toneladas embarcadas entre janeiro e agosto de 2017. Em receita, o
saldo do ano alcançou US$ 717,6 milhões, número 28,7% menor que o
total obtido entre janeiro e agosto do ano passado, com US$ 1 bilhão.

SIAVS 2019
Falta menos de 01 ano para o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura
(SIAVS), maior evento dos setores no Brasil, programado entre 27 e 29 de
agosto de 2019, no Anhembi Parque, em São Paulo (SP). Iniciativa da
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o SIAVS já conta com mais de
90% de sua área comercial do evento vendida.
O espaço de feira foi expandido em 30% na comparação com a edição 2017. Entre as empresas que já
reservaram espaço no evento estão agroindústrias produtoras e exportadoras, casas genéticas, empresas
de equipamentos, laboratórios, nutrição, certificadoras, logística e outros elos do setor. Além de ser
uma das principais oportunidades de negócios para os membros do setor produtivo, o SIAVS é um grande
fomentador do desenvolvimento técnico e conjuntural da avicultura e suinocultura. Para isto, a
organização do evento planeja uma programação qualitativa, com a participação de palestrantes do
Brasil e de vários outros países. O SIAVS conta, ainda, com uma série de atrações paralelas
gratuitas. “Diante do incontestável sucesso de 2017, o SIAVS 2019 quer ir além e oferecer ainda mais
atrações, focado na inovação e na construção de novas oportunidades para o setor produtivo”, ressalta
Francisco Turra, presidente da ABPA. No ano passado, mais de 15 mil visitantes de 51 países
participaram do SIAVS.
Em torno de 1,7 mil congressistas participaram de uma das maiores
programações de palestras do agronegócio brasileiro, com mais de 100 palestrantes e painelistas. O
Projeto Produtor, iniciativa exclusiva do SIAVS voltada para os avicultores e suinocultores, atraíram 1,4
mil produtores ao Anhembi Parque. Cerca de 150 empresas expuseram seus produtos e soluções na maior
feira da avicultura e da suinocultura do Brasil. Ao todo, 31 agroindústrias exportadoras de aves, ovos e
de suínos participaram do evento, participando de encontros com importadores, compradores do
mercado interno e fornecedores.

PROJETO PRODUTOR
O Projeto Produtor chega em sua 5° edição como uma das mais importantes iniciativas voltadas para os
avicultores e suinocultores de todo o país. O Projeto promoverá a atualização quanto a perspectivas de
mercado, legislação, manejo sustentável e boas práticas de produção. Para tanto, estão em andamento
parcerias com as agroindústrias, cooperativas, sindicatos rurais, entidades do agronegócio e especialistas
do segmento avícola para que promovam a divulgação do evento e facilitem o deslocamento dos
produtores até São Paulo (SP). O evento acontecerá em dias únicos ao longo da programação do SIAVS - ou
seja, será uma programação de 1h30 de palestras em um dos dias do evento (27, 28 ou 29 de agosto). A
inscrição é gratuita. Solicitamos que enviem o contato de uma pessoa responsável pelo projeto produtor
na empresa para falar com o responsável na ABPA. Para o projeto produtor de suínos e aves falar com
maia.burmeister@abpa-br.org.
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ABPA
EM PAUTA NA ASSOCIAÇÃO:
ALIANÇA DA PROTEÍNA ANIMAL
USO CORRETO DE ANTIMICROBIANOS EM ANIMAIS
O uso de produtos antimicrobianos, entre eles os antibióticos,
abrange toda a cadeia de produção animal e é tema recorrente de
discussões científicas, econômicas e políticas. O aumento da
população e da consequente necessidade de aumento da oferta de
alimentos de origem animal determinam a necessidade de
melhoria contínua na produção, sempre com mais qualidade e
menor custos.
Nesse campo, a utilização de antimicrobianos tem sido aliada da produção animal, contribuindo para o
aumento da produtividade ao tratar animais enfermos, controlar a disseminação de doenças e prevenir a
contaminação de animais saudáveis, entre outros tópicos. A ABPA juntamente com outras entidades
setoriais do Brasil, se uniu para criar a Aliança, uma iniciativa com o objetivo de estimular o debate sobre
antimicrobianos, incentivar o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias para prevenção e
tratamento de infecções e também oferecer capacitação para os envolvidos no processo sobre o uso dos
antimicrobianos. Entre as propostas da Aliança, está a participação dos representantes das entidades
envolvidas em ações, simpósios e reuniões, inclusive internacionais, com o objetivo de fomentar a correta
utilização dos antimicrobianos e discutir atualizações sobre o tema. O lançamento ocorreu no Centro
Brasileiro Britânico, em São Paulo (SP). Mais informações: https://aliancaproteinaanimal.com.br

INTERNATIONAL POULTRY COUNCIL (IPC) NA CHINA
O diretor-executivo da ABPA, Ricardo Santin, participou
neste mês da conferência do International Poultry Council
(IPC), realizada em Nanjing, na China.
Ao todo, 94
representações de todo o mundo estiveram no encontro,
debatendo questões que impactam diretamente a indústria
avícola global, como questões de política comercial, saúde e
bem-estar animal, segurança alimentar, sustentabilidade e
comunicações.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
RESUMO GERAL
Ofícios emitidos
Palestras, participações em eventos nacionais
Encontros com autoridades nacionais
Reuniões Gerais
Reuniões de Câmaras, Conselhos, Comitês e
Grupos de Trabalho
Missões e Delegações Internacionais recebidas
Participação em eventos internacionais e
encontros com autoridades estrangeiras

43
24
6
41

Missões e Delegações
Internacionais Recebidas
•

Missão: Chile | Newcastle e
Febre Aftosa | Aves e Bovinos

•

Adida de Agricultura da
Embaixada Americana, Katie
Woody

•

Consul da Malásia, Radihisham
Ismail

17
3
3

REUNIÕES DE CÂMARAS, CONSELHOS, COMITÊS E
GRUPOS DE TRABALHO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aliança Antimicrobianos - Comitê de Comunicação
Câmara de Tecnologia, Processos e Saúde Pública
Reunião - Inspeção Ante morte U.E - ABPA
Comitê de Clientes da Coalizão
Comitê Executivo da Coalizão
Comitê Jurídico da Coalizão - 18° Reunião
Comitê técnico da Coalizão
Comitê Técnico do Defesa Sanitária Animal
Conselho Diretivo - ABPA
Conselho Diretivo – ALA

•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo de Trabalho em Defesa
Agropecuária - 3ª
Grupo Técnico da IN 14 - 3ª
Grupo Técnico de Bem Estar Animal – Suínos
- ABPA
Grupo Técnico de Frete Mínimo - ABPA
Grupo Técnico de Suínos - Câmara Setorial
de Aves e Suínos - MAPA
Grupo Técnico do Milho - ABPA
Mercado Externo Aves - ABPA
Subgrupo Inspeção Produtos Origem Animal,
DIPOA/ABPA/CNA

AUDIÊNCIAS COM AUTORIDADES
NACIONAIS
•
•
•
•
•
•

Ministro da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi
Secretário Executivo do MAPA, Eumar Novacki
Diretor da Divisão de Agricultura e Commodities da OMC, Edwini Kesie
Diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Alexandre Pontes
Deputado Federal, Eduardo Cury
Secretário de Política Agrícola, Wilson Vaz de Araújo

EVENTOS INTERNACIONAIS E ENCONTROS COM
AUTORIDADES ESTRANGEIRAS
• Equador, Guayaquil
Workshop: Logística de Resposta de Emergencial relacionada a Sanidade Aviária- USDA-APHIS
• Honduras, San Pedro Sula
Assembleia Geral - ALA
Reunião do Conselho Diretivo - ALA
Seminário de Atualização Institucional e Técnica - ALA
Congresso Centroamericano e do Caribe de Avicultura

• Rússia, Moscou
Missão Ministerial
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PALESTRAS E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS NACIONAIS
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

20ª Feira do Melado da Diplomata,
Palestra: Desafios e Perspectivas do Setor
Brasileiro de Proteína Animal
Reunião-almoço da FPA
Painel Agroconsult e B3 Cenários para o
mercado de Commodities do Brasil
Almoço VIP Global Agribusiness Forum
Café da manhã com autoridades no
Congresso Brasileiro do Agronegócio ABAG
e B3
Cerimônia de entrega do Troféu Agroleite homenagem à personalidades destaques da
cadeia produtiva do leite
Comitê técnico Fi Innovation Awards 2018
Concurso Qualidade de Ovos
Evento Brazil Protein Outlook 2018: O
futuro da proteína animal - Anutec Brazil
Feira - ANUTEC Brazil 2018
GAF - Global Agribusiness Forum
Jantar de homenagem - "Personalidade da
Avicultura Nacional" - ASGAV/SIPARGS

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Lançamento da Coalização Empresarial para
Facilitação de Comércio e Barreiras (CFB)
Palestra "A ciência do campo a serviço do
planeta: A ação é agora" | GAF 2018
Palestra "Desafios e oportunidades dos setores de
aves e suínos do Brasil" no Brazil Protein Outlook
2018
Palestra "Mercado e Tendências da Indústria de
Rações" no evento "Feeding the Future" da Buhler
Group (hora a definir período da tarde)
Palestra " Cenários: Ontem hoje e amanhã Perspectivas globais de produção” no Painel de
Ministros - Canal Rural
Palestra: "Compliance e as Exportações
Brasileiras“ no 4º Fórum de Comércio Exterior do
Sul
Palestra: " Desafios da proteína animal, cenários e
perspectivas " no 44° Dia Nacional do Porco
Prêmio Talentos da Avicultura
Terceira Edição| XP DATAGRO AgriFinance Brazil
Webinar: Acordos e Barreiras Sanitárias e
Fitossanitárias
Workshop sobre Salmonela - APA e FACTA

AÇÕES DE DESTAQUE:
NOVA TABELA DE FRETE
A ABPA apresentou manifestações públicas contrárias à instituição de uma nova tabela de frete. A
entidade está trabalhando isoladamente e em parceria com outras associações do agronegócio,
articulando junto ao governo e à sociedade contra a tabela. A mais recente ação é um seminário
promovido juntamente com outras entidades, hoje (17), em Brasília (DF).

MERCY FOR ANIMALS
Em resposta à campanha difamatória realizada pela Mercy for Animals contra o setor de frango, a ABPA
apresentou manifestação pública, desqualificando a ação realizada pela ONG junto ao BuzzFeed – que
propagou a campanha.
O BuzzFeed publicou integralmente a nota do setor, e apresentou as
contraposições da cadeia produtiva.

GLOBAL MEAT NEWS
A ABPA enviou manifestação ao site Global Meat News, em resposta à divulgação de uma notícia
deturpada, sobre notificações de Salmonela em contêineres de carne de frango para a União Europeia. O
veículo publicará o posicionamento da entidade. A ABPA também está articulando um encontro com o
portal – um dos mais influentes junto aos Stakeholders do Bloco Europeu – em uma estratégia de
aproximação, durante a SIAL Paris.
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NOTÍCIAS POR VEÍCULO

Agêcia Estado
Folha de S. Paulo
G1
Gazeta do Povo
Reuters
Valor Econômico
Zero Hora
Jornal do Comércio

12
8
2
5
4
2
6
5

Direção:
Francisco Turra Presidente
Ricardo Santin Diretor-executivo
Rui Vargas Diretor-técnico
José Perboyre Diretor Financeiro e Adm.
Ariel Mendes Diretor de Rel. Institucionais

Equipe:
Marcelo Oliveira Chefe de comunicação
Amanda Gomes Assist. de comunicação e estatística
Gislaine Gomes Secretária
José Luiz Pimenta Júnior Gerente de Mercados
Bruna Kassama Coord. de Inteligência e Acesso a Mercados
Gabriel Morelli Analista de Rel. Mercados
Laíz Foltran Assist. de Rel. Mercados

www.abpa-br.org • Fone: +55 11 3095-3120
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