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Destaque

Sinduscarne a Força Feminina da Indústria da Carne Mineira
No mês das mulheres homenagem às todas às mulheres representadas por nossas 

colaboradoras da Indústrias da Carne Mineira

“Comecei as atividades na empresa com 36 anos, a 
19 anos atrás, mais precisamente no dia das mulheres 
08/03/1999, trabalhei praticamente em todos os seto-
res, adquirindo experiências. sendo pontual no dia a 
dia, e sempre trabalhando com responsabilidade. a 
adorar alimentos, primeira e única empresa com mais 
tempo trabalhado, onde pude adquirir minhas conquis-
tas pessoais, por isso só tenho a agradecer a Deus, o 
incentivo dos familiares e dos patrões que além de tudo 
são grandes amigos.”

Amélia Maria de Jesus – Operadora de Embutidos

Imagens e depoimento cedido pelas colaboradoras da Indústria Adorar Alimentos.

Fonte: SINDUSCARNE
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Cotações

Mercado

SUÍNOS
BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS DEFINE R$3,30 (KG/SUÍNO VIVO)

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais desta quinta-feira (15) definiu o valor de R$3,30 para a comercialização do quilo do suíno vivo no 
Estado, valor este estabelecido por unanimidade entre os produtores presentes na sede da ASEMG e os participantes da videoconferên-
cia em Patos de Minas.
Segundo dados do Mercominas, a comercialização no Estado transcorreu da seguinte forma:  80% a R$ 3,20, 13% a R$ 3,30, 3% a R$ 
3,40, 2% a R$ 3,50, 2% a R$ 3,10.
Importante ressaltar que o valor de R$3,30 definido em plenária tem validade de sexta a quinta, no caso entre os dias 16 e 22/03, quando 
haverá nova reunião de Bolsa.

Fonte: ASEMG - Acesso: 15/03/18

. Frango Abatido Resfriado: KG / atacado = R$ 3,80

. Frango Vivo -KG / Posto Granja: Média do Mercado = R$ 2,10

Fonte: AVIMIG - Acesso: 15/03/18

FRANGO

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 15/03/18

SINDUSCARNE, INDÚSTRIAS DO SETOR CARNEO E SENAI dão boas vindas ao 
novos alunos da turma Aprendizagem Indústrial de processamento de carnes 2018

Na última quarta-feira dia 14 de março, estiveram 
reunidos no SENAI Américo Renê Giannetti, repre-
sentantes SINDUSCARNE, e também das Indústrias 
associadas, juntamente com equipe SENAI para às 
boas-vindas aos nossos alunos da aprendizagem In-
dustrial em processamento de Carnes SENAI. As boas 
vindas aos nossos alunos já fazem parte do trabalho 

conjunto SINDUSCARNE, Indústrias associadas e 
SENAI Américo Renê Giannetti, planejada com o ob-
jetivo apresentar o setor cárneo e as perspectivas de 
desenvolvimento profissional.  Além disso, tivemos 
um “bate papo” descontraído o setor cárneo, perfil 
profissional, oportunidades e depoimentos dos ex. 
alunos e colaboradores da Indústria cárnea. “Alinha-
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mos nossa missão e buscarmos investir em pessoas e 
consequentemente geração de talentos. Prova disso 
são os depoimentos do ex-alunos e o interesse dos 
alunos. Podemos ver o brilho nos olhos” diz Cristian 
Kelly M. Ramires, executiva do Sinduscarne.

Tivemos participação da Janaína Gonçalves da psicó-
loga e uma das responsáveis pelo setor Recursos Hu-
manos da indústria parceira Tropeira Alimentos ltda, 
que abordou temas relacionados à comportamento 

profissional e ético, que muito enriqueceu nosso bate 
papo. Na ocasião também participaram nossos ex. 
alunos Thiago de Castro turma 2009 e colaborador da 
indústria parceira Plena Alimentos ltda e Maria Cla-
ra B. da Costa também ex. aluna 2017 e colaboradora 
da mesma indústria, “na prática, em cada detalhe do 
meu trabalho, observo a importância do que aprendi 

no Curso de SENAI Aprendizagem Industrial em pro-
cessamento de carnes,” ressaltou Costa.

Eliza Maria C. Silva, pedagoga SENAI – ARG, ressaltou 
a importância do curso e relembrou o desempenho da 
turma anterior “A turma do curso de Aprendizagem 
Industrial em Processamento de Carnes ofertada em 
2017, teve resultados muito positivos, foi um grande 
sucesso. Os alunos concluintes tiveram boas notas ao 
longo do curso, e foram elogiados também em suas 
práticas nas empresas. Este é o resultado de um tra-
balho conjunto entre SENAI, Sinduscarne e empresas 
parceiras do setor que iniciou muitos meses antes da 
turma começar. A revisão do Plano de Curso pelo SE-
NAI em conjunto com o Sindicato, trouxe uma nova 
organização para curso tornando-o mais atrativo. O 
processo seletivo dos jovens realizado pelas empresas 
também foi essencial para o sucesso da turma, uma 
vez que buscou trazer jovens realmente interessados 
na formação profissional na área e comprometidos 
com o curso. E isso é muito importante para desen-
volvimento das aulas. Acredito que muitos tenham 
sido contratados ao final do curso, o que demonstra 
e comprova que, quando a Aprendizagem Industrial 
é bem executada com um bom trabalho conjunto ela 
pode ser essencial para a formação de pessoas qualifi-
cadas para o setor.”

Fonte: SINDUSCARNE
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Ministro do Trabalho ouve apelo de empresários em Fórum Sindical

Evento reuniu dirigentes de entidades mineiras para debater Reforma Trabalhista

Reunido com os dirigentes 
das principais entidades em-
presariais de Minas Gerais 
para as discussões do Fó-
rum Sindical 2018, realizado 
no dia 15/3, o presidente da 
FIEMG, Olavo Machado Ju-
nior, manifestou ao ministro 
do Trabalho, Helton Yomu-
ra, a insatisfação do setor 
produtivo com a visão fisca-
lizatória que, na sua opinião, 
acompanha a implantação 
do e-Social nas empresas. 
Machado Junior afirmou 
que a maneira com que o programa está sendo impos-
to coloca o setor industrial em situação de ameaça e 
insegurança.

“O e-Social não pode ser colocado com esse caráter 
punitivo, ele precisa ser absorvido pelas empresas”, sa-
lientou.

O presidente da FIEMG aproveitou a visita do mi-
nistro para reclamar, ainda, do percentual de 20% da 
contribuição sindical (que após a Reforma Trabalhis-
ta, tornou-se facultativa) destinada ao Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT).

O ministro, que participou do Fórum Sindical e tam-
bém de almoço com empresários mineiros, reforçou 
que o e-Social será uma plataforma de informações 
que irá desonerar e dar simplicidade ao processo de 
recolhimento das obrigações trabalhistas nas em-
presas.

“O programa está sendo implantando de forma par-
cimoniosa com o intuito de reduzir horas de traba-
lho com burocracia e cortar custos nas empresas”, 
garantiu o ministro. “O empenho do governo é para 
colocar o Brasil em uma agenda de desenvolvimen-
to, criar um ambiente de competividade e de facili-
dade para empreender no país”, completou.

O Fórum Sindical colocou em pauta o debate sobre 
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A competitividade da carne suí-
na em relação às carnes bovina e 
de frango aumentou no início de 
março, puxada pela forte desvalo-
rização do produto no mercado in-
terno, segundo dados do Centro de 
Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea).

O preço da carcaça especial suína 
na Grande São Paulo caiu 5,6%, para R$ 5,23/kg, na 
parcial de março até o dia 14, ante a média de preço 
de fevereiro. O preço do lombo no atacado caiu 6,5%, 
para R$ 8,86/kg, enquanto o preço do suíno vivo caiu 
em quase todas as regiões acompanhadas pelo Cepea. 
A redução no preço da carne suína ocorre enquanto a 
demanda doméstica ainda está enfraquecida e os cus-
tos de produção de suínos vêm aumentando, pressio-
nando margens da agroindústria.

Além disso, a indústria exportadora enfrenta o em-
bargo da Rússia desde dezembro do ano passado, um 
mercado que era comprador de quase 40% do volume 
total da carne suína exportada pelo Brasil. A deman-
da enfraquecida por proteína animal no mercado do-

Carne suína ganha competitividade com queda de preço em março

méstico também atinge o setor de 
carne bovina, cujo preço da arroba 
na Grande São Paulo está cotado 
a valores abaixo da arroba do boi 
gordo, após mais de um ano com 
preços superiores.

A média da arroba do boi gordo 
em março, até o dia 14, ficou em 
R$ 145,41, e a da carne bovina, em 

R$ 144,72, segundo o Cepea. A firmeza dos preços 
da arroba bovina, diante da baixa oferta de animais, 
e o enfraquecimento dos preços da carne no ataca-
do, com desvalorização de 1,7% na carcaça do boi em 
março, contribuem para essa inversão de tendência.

O Rabobank espera recuperação na demanda domés-
tica por carne bovina ao longo deste ano, como re-
sultado da estimada recuperação da economia, con-
forme reafirmaram analistas do banco em relatório 
divulgado à imprensa na quinta-feira (15). “Em um 
ano de oferta crescente, as cotações do boi gordo ain-
da dependerão da velocidade de recuperação do mer-
cado doméstico – responsável por cerca de 80% da 
demanda pela carne bovina produzida localmente.”

Fonte: Carnetec

novos aspectos das relações de trabalho para sindica-
tos e empresas com a Reforma Trabalhista. O coorde-
nador técnico de Relações do Trabalho do Ministério 
do Trabalho no Distrito Federal, Eder Ramos, disse 
que a nova legislação teve como motivação, entre ou-
tros, a necessidade de atualização da CLT, da redução 
da informalidade e de valorização da convenção co-
letiva.

Para o presidente do Conselho de Relações do Traba-
lho da FIEMG, Osmani Teixeira de Abreu, os líderes 

sindicais devem ter sempre em mente que o capitalis-
mo é o único regime que permite a livre negociação. 

“Os negociadores patronais defendem os interesses 
das empresas, mas os verdadeiros negociadores são 
sensíveis aos aspectos sociais, defendendo seus con-
ceitos com seriedade e humanidade tendo em conta 
que sempre será possível resolver os conflitos positi-
vamente, reconhecendo as necessidades dos trabalha-
dores”, ressaltou.

Fonte: FIEMG
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Parceria

Eventos

METROLOGIA BÁSICA

Data:  19 e 20 de março de 2018 (segunda a terça-feira)
Horário:  18h30 às 22h30
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Ce-
mig – Contagem /MG

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

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

ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS
DA QUALIDADE

Data:  19 a 21 de março de 2018 (segunda a quarta-feira) 
Horário:  18h30 às 22h30
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Ce-
mig – Contagem /MG

Investimento: R$ 315,00 para associados ao CIEMG/SINDUS-
CARNE e R$ 445,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/o7LVHw


