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Destaque

Sinduscarne, em parceria com Senai-MG, traz escola Móvel do Senai-ES para Minas

Escola Móvel SENAI realiza cursos profissionalizantes e forma mão de obra às Indústrias do 
setor cárneo de Minas Gerais

Uma carreta preparada para oferecer cursos profis-
sionalizantes para o setor de carnes, nos moldes da 
Escola Móvel Senai-MG, está estacionada em Sete 
Lagoas, RMBH. A parceria vem desenvolvendo a 
formação especializada para o setor. A ação é resul-
tado de uma demanda do Sindicato Intermunicipal 
das Indústrias de Carnes e Derivados e do Frio de 
Minas Gerais (Sinduscarne), que originou uma par-
ceria entre o Senai-MG e o Senai-ES, proprietário do 
caminhão. O presidente do Sinduscarne, Leônidas 
Vicente da Silva Maciel, explicou que o pedido da 
entidade teve dois objetivos. “As Indústrias  preci-
savam de treinamento urgente e rápido para formar 

funcionários. Pedimos, então, que fosse feito 
este trabalho em sinergia entre o Senai de 
Minas e o do Espírito Santo para trazer a 
carreta para Sete Lagoas”, disse.
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BOI GORDO

Cotações

Mercado

SUÍNOS
R$3,80 É O VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO DESTA SEMANA

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais desta quinta-feira (15), definiu o valor de R$3,80 para 
a comercialização do quilo do suíno vivo no Estado.

A partir desta quarta-feira o mercado se tornou demandado com procura intensa por 
animais vivos por parte dos frigoríficos de Belo Horizonte, estes já pagando o valor de 
R$3,80. Recomenda-se atenção quanto às cargas extras nesta semana, pois o viés é de alta.
O preço tem validade entre os dias 16/02 e 22/02, quando haverá nova reunião.

Fonte: ASEMG - Acesso: 16/02/18

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 16/02/18

O outro objetivo, informou Leônidas Maciel, é que a 
carreta sirva de modelo para a construção de uma Es-
cola Móvel do Senai-MG, que atenda o setor de carnes 
mineiro. Ele avalia que o equipamento pode promover 
a formação básica de mão de obra e sanar sua carên-
cia. O caminhão seria adaptado às necessidades das 
empresas daqui. “Há demanda no estado para termos 
essa Escola Móvel. O setor de carne precisa de mão de 
obra qualificada. Planejamos viabilizá-la em parceria 
com o Senai-MG”, disse.

Fonte: SINDUSCARNE/ FIEMG
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Produção agrícola dará salto de 17,6% em uma ‘década’

A produção de grãos terá um crescimento de 17,6%, 
o que levará a 16,8 milhões de toneladas, em 2027. O 
milho e a soja continuarão compondo a maioria dos 
grãos produzidos no estado (75%), principalmente 
pela demanda das indústrias esmagadoras” de soja 
e pela expressividade da pecuária mineira. O milho 
atingirá o patamar de 6,9 milhões de toneladas, com 
aumento da produção do milho safrinha. Para a soja, 
projeta-se uma produção de 5,8 milhões de toneladas, 
em 2017, em uma área 23% maior que a safra 2016/17. 
O crescimento da área cultivada de soja deverá ocor-
rer, principalmente, nas áreas de plantio do milho 1ª 
safra.

A expectativa é de um ganho de produtividade para o 
café, ou seja, tendência de diminuição da área com au-
mento na produção. Já no caso da cana-de-açúcar, há 
indicativos de aumento em 54,9% da área e 62,4% da 
produção, também com ganhos de produtividade. O 
sorgo e o trigo obtiveram significativo destaque nes-
sas estimativas, com projeções apontando ganhos na 
produção. Para a batata, estima-se que a área se man-
terá no mesmo nível da safra 2016/2017. Em relação 
à produção, proteja-se aumento de 22,3%, alcançando 
1,5 milhão de toneladas.

Todas as frutas analisadas - banana, manga, laranja, li-
mão e tangerina - apresentaram ganhos de produção. 
Esses indicativos sinalizam que a fruticultura poderá 
ser uma opção promissora para a atividade agrícola 
no estado. Para a carne bovina, projetam-se, para o 
ano de 2017, resultados menos promissores tanto na 

quantidade de animais abatidos como na produção de 
tonelada equivalente carcaça. Esses resultados estão 
relacionados às  perdas no número de cabeças do re-
banho bovino estadual, decorrentes das últimas secas 
ocorridas em Minas Gerais.

No entanto há um otimismo na projeção da produ-
ção de carne de frango e de animais abatidos que, em 
2027, será de 1,3 milhão de toneladas e 656 milhôes 
de cabeças, respectivamente. A variação no período 
será de 35,1% na produção de carne e de 35,5% para o 
número de frangos abatidos. O prognóstico também 
é favorável para o setor produtivo de carne suína. O 
estado deverá enviar ao abate 8,1 milhões de cabeças e 
produzir 707 mil toneladas de carne. O mesmo não é 
identificado para a avicultura de postura, que sinaliza 
declínio no número de aves alojadas e, consequente-
mente, redução na produção de ovos.

O volume de leite projetado é de 12 bilhões de litros e 
a projeção estabelecido para os próximos dez anos é 
de uma variação positiva de 23,1%. A possibilidade de 
ampliação do fornecimento de produtos lácteos para 
o mercado externo a ser uma variável importante a 
ser considerada nessa perspectiva. A atividade agríco-
la já está consolidada no estado e tem indicativos de 
resultados extremamente positivos tanto na produção 
como na exportação para o próximo decênio. A ex-
pansão de florestas plantadas se dará pela demanda 
da produção de papel e celulose, bem como de car-
vão vegetal. A produção de tomate (industrial e mesa) 
tendera a se manter constante.

Fonte: Instituto Mineiro de Agropecuária

. Frango Abatido Resfriado: KG / atacado = R$ 3,90

. Frango Vivo -KG / Posto Granja: Média do Mercado = R$ 2,50

Fonte: AVIMIG - Acesso: 16/02/18

FRANGO
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Uruguai: Sugerem que a vacina contra a febre aftosa seja administrada por via subcutâ-
nea

A sugestão de aplicar a vacina contra a fe-
bre aftosa por via subcutânea, se possível na 
tábua do pescoço, para evitar abscessos nos 
pontos de injeção (eles geram perdas impor-
tantes na cadeia agroindustrial devido a des-
cartes na carne), é a principal novidade deste 
novo período de dosagem, que começa na 
quinta-feira, 15, e vai durar até quinta-feira, 
15 de março.

Os Serviços Pecuários do Ministério da Pe-
cuária, Agricultura e Pescas (MGAP), infor-
maram que este é o período mais importan-
te, porque todas as categorias do rebanho 
nacional de gado são vacinadas, o que acon-
tece uma vez por ano. É, a nível oficial e pri-
vado, um dos principais compromissos para 
sustentar o bom status sanitário do Uruguai, 
especificamente neste caso como um país livre de fe-
bre aftosa com vacinação, que estabelece o acesso à 
carne bovina produzida no país praticamente a todos 
os mercados do mundo, entre eles quase todos de alto 
valor.

No que diz respeito às recomendações, também foi 
transferido para os produtores e para os profissionais 
veterinários o conselho de usar a agulha apropriada 
para aplicar a vacina por via subcutânea (não é proi-
bido fazê-lo através do músculo).

Em outra ordem, é feito um cuidado especial com a 
manutenção da cadeia de frio, tanto do local de retira-
da da vacina para o estabelecimento quanto dentro do 
estabelecimento quando é movido para a área onde 
estão os animais.

A higiene e a calibração das seringas também são um 

aspecto fundamental. Outra é a gestão do gado, mo-
vê-lo em horas que esteja calor, com acesso simples 
à água e sem atordoa-los, de modo a gerar o menor 
estresse possível neles.

O MGAP, informou que, neste período, foram distri-
buídas 15 milhões de doses, o que estabelece um su-
perávit importante em relação à necessidade, conside-
rando que o rebanho atualmente envolve cerca de 12 
milhões de gado.

O segundo e último período será de 15 de maio a 15 
de junho, envolvendo nesse caso todos os animais de 
menos de dois anos.

Finalmente, os produtores são convidados a não es-
quecer de aparecer na área de distribuição das vacinas 
com a documentação correspondente.

Fonte: El Observador, traduzida e adaptada
pela Equipe BeefPoint
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O ministro-chefe do Departamen-
to de Desenvolvimento Islâmico 
(Jakim), Seri Jamil Baharom, con-
firmou na quarta-feira (14) ao se-
cretário-executivo do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), Eumar Novacki, que 
virá ao Brasil em missão conjunta 
com o Ministério da Agricultura da 
Malásia, em junho, para habilitar 
plantas frigoríficas brasileiras para 
a exportação de carnes à Malásia.

Jakim é o órgão responsável pelo abate halal (forma 
de abate de acordo com preceitos muçulmanos) na 
Malásia. Representantes do departamento já se reuni-
ram com as autoridades certificadoras halal do Brasil 
para ajustar as exigências e viabilizar a habilitação de 
plantas que foram desabilitadas e habilitar novas. O 
Brasil tem 12 estabelecimentos a serem habilitados e 
certificados.

“Temos a intenção de aumentar o comércio bilateral 
e ampliar a pauta de negociação com o Brasil. Va-
mos enviar missão ao Brasil em junho de 2018”, disse 
Baharom. Ele também destacou a intenção da Malá-
sia de importar mais produtos brasileiros e estabele-
cer termos de cooperação técnica voltada para o setor 
produtivo em seu país.

Novacki enfatizou o grande potencial para o aumento 
de acordos entre os dois países e destacou três pon-
tos de interesse da pauta brasileira: frutas, lácteos e 

Novacki acerta vinda de missão da Malásia para habilitar novas plantas frigoríficas

Estabelecimentos devem cumprir exigências do chamado abate halal que atende a princípios da 
religião muçulmana

carnes. “Queremos estar presentes 
no mercado malaio, pois temos 
produtos de qualidade, com preços 
competitivos e produzidos de ma-
neira sustentável. Da mesma forma, 
queremos ouvir de vocês quais são 
os produtos de interesse para ex-
portarem ao Brasil”, disse Novacki 
durante o encontro com autorida-
des malaias em Kuala Lumpur.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Malásia é de US$ 
300 bilhões (2016) para uma população de 38 milhões 
de habitantes em uma área de 330 mil km², do tama-
nho do estado do Maranhão. A pauta de exportações 
do Brasil para a Malásia está centrada no complexo 
sucroalcooleiro (60%), e em cereais, farinhas e prepa-
rações (20,5%).

Novacki ainda destacou a excelência do Brasil na área 
de pesquisa e tecnologia, em que a Embrapa é refe-
rência internacional. O diretor de Negociações Não-
-Tarifárias do Mapa, Alexandre Pontes, reforçou a 
disposição brasileira em responder questionamentos 
técnicos e a intenção de receber “o mais breve possí-
vel”, a missão malaia.

O vice-ministro da Agricultura da Malásia, Antony 
Nogeh Anal Gumbek Noegh, salientou a importância 
da cooperação com o Brasil, já que a Malásia tem li-
mitação de produção devido ao tamanho reduzido de 
suas fazendas.

Fonte: Ministério da Agricultura
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Parceria

Eventos

AS MELHORES FERRAMENTAS PARA GESTÃO 
DE PRODUÇÃO

Data:  22 de fevereiro de 2018 (quinta-feira)
Horário:  18h30 às 20h
Local: CIEMG - Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Ce-
mig - Contagem /MG

Investimento: R$ 85,00 para associados ao CIEMG/SINDUS-
CARNE e R$ 140,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/nZiS8A

DESENVOLVIMENTO DE COORDENADORES E 
SUPERVISORES DE LOGÍSTICA

Data:  26 e 27 de fevereiro de 2018 (segunda e terça-feira)
Horário:  8h30 às 22h30
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, n° 766 2°andar Cida-
de Industrial – Contagem /MG

Investimento: R$ 250,00 para associados ao CIEMG/SIN-
DUSCARNE e R$ 365,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/95Cznj


