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Carnes 

Exportações brasileiras de carnes terão crescimento acima da 

média. 
 

A   avaliação   é   da   equipe   do   Departamento   de 

Agronegócio da FIESP (Deagro). 
 

Mesmo com um crescimento projetado aquém do 

registrado na última década, o agronegócio brasileiro 

seguirá com desempenho superior ao restante do mundo 

em relação às exportações e deve aumentar sua participação no mercado global em 

diversas culturas nos próximos dez anos. 
 

Veja matéria completa: http://www.porkworld.com.br/noticia/exportacoes-brasileiras-de-carnes-terao- 

crescimento-acima-da-media 

 

Exportações de carne de frango crescem 14,3% em dezembro 
 

 
 

Saldo acumulado dos embarques de carne de frango 

em 2015 atingiu 4,304 milhões de toneladas em 2015 
 

Veja matéria completa: 

http://www.canalrural.com.br/noticias/frango/exportacoes- 

carne-frango-crescem-143-dezembro-60313 
 
 
 
 

 

Cenário externo deve impulsionar mercado de frangos e 

suínos. 
 

 

De acordo com analistas do banco, a abertura de 

novos mercados e o controle sanitário, aliados com 

a desvalorização do real frente ao dólar, trazem 

boas perspectivas para exportações. 
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Veja matéria completa: 

http://www.porkworld.com.br/noticia/rabobank-cenario-externo-deve-impulsionar- 

mercado-de-frangos-e-suinos/ 
 

 
 

Frango Vivo: Mercado registra primeira baixa do ano em Minas 

Gerais 
 

Nesta terça-feira (05), as cotações para o frango vivo registraram baixa de preços. Em 

Minas Gerais, a referência registrou a primeira queda neste início da semana, em que 

o vivo passa a ser negociado a R$ 3,00 pelo quilo. 
 

Veja matéria completa: 

http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/granjeiros/166939-frango-vivo-minas-gerais-registra- 

primeira-baixa-do-ano.html#.Vo2mUY-cHIU 

 

Maior Produtora do Brasil, Uberlândia abate 1,5 milhão de 

suínos por ano. 
 

Com 910 mil cabeças, o Município de Uberlândia está 

credenciado como maior produtor de suínos do Brasil. Este 

número representa 2,4% do total produzido em todo o 

País. 
 

Veja matéria completa: 

http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/maior- 

produtora-do-brasil-uberlandia-abate-15-milhao-de-suinos-por-ano/ 
 
 

 

Fim do embargo à carne bovina brasileira nos EUA 
 

O setor agropecuário, conhecido também como primário, está em alta, em função de 

se tratar de um setor produtor de alimentos, tanto para o consumo interno, como 

para exportação. Neste particular, vamos nos ater a questão da pecuária, 

principalmente  à  intensiva,  que  tem  maior  produtividade  e  rentabilidade  na 

colocação da carne in natura no mercado internacional. 
 

Veja matéria completa: 

http://www.folhamax.com.br/opiniao/fim-do-embargo-a-carne-bovina-brasileira-nos-eua/71516 
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Abate de bois angus, de carne mais 

cara, cresce 21% em 2015. 
 

A crise econômica ainda não chegou aos criadores 

do boi angus. A carne, considerada nobre, caiu nas 

graças do consumidor brasileiro e ganha cada vez 

mais  mercado,  mesmo  sendo  mais  cara  que  a 

convencional. 
 

Veja matéria completa: 

http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/665562/abate-de-bois-angus-de-carne-mais-cara- 

cresce-21-em-2015
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EVENTOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acesse o Link e obtenha mais 

informações: 

http://www.showrural.com.br/o-evento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão de frota e logística para 

transporte rodoviário e de carga –  

Curso 

em 12/01/2016 
 

 
 
 

Acesse o Link e obtenha mais informações: 
 

http://www7.fiemg.com.br/eventos/detalhe/Gestao-de-frota-e- 

logistica-para-transporte-rodoviario-e-de-carga--1 
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