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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 Indústria da Carne Mineira

“Trabalhar na área de alimentos, principalmente no 
setor de carnes é muito desafiador e complexo, o que 
proporciona aos profissionais da área um amplo desen-
volvimento técnico e pessoal. O setor de qualidade tem 
um grande papel na indústria e envolve todos os seto-
res, sendo uma honra e satisfação ver que as mulheres 
têm cada vez mais assumido e desenvolvido ótimos tra-
balhos e resultados neste setor da área de carnes!”

Depoimento e foto da Bárbara Delgado Maciel – 
Supervisora do Controle de Qualidade

Imagem cedida e autorizada pelas colaboradoras do Frigorífico Mata Bem. 

Agora é a vez da Associada Frigorífico Mata Bem ltda 
prestigiar suas colaboradoras.

Imagem e depoimento cedido e autorizado pela 
colaboradora do Frigorífico Mata Bem.
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“O Frigorífico Mata Bem tem obtido bons resultados com a contra-
tação de mão de obra feminina.

Além de tornar o ambiente de trabalho mais organizado e limpo, 
elas são mais caprichosas e vêm melhorando muito a relação e res-
peito entre os funcionários.

Nós recomendamos a contratação feminina no setor.”

Depoimento e foto do Alfredo Cardoso Pena – Sócio Diretor

Adorar Alimentos ltda

Homenagem da Associada Adorar Alimentos ltda à equipe administrativa.

Fonte: SINDUSCARNE

Imagem cedida e autorizada pelas colaboradoras da Adorar Alimentos.
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Abate de bovinos sobe 12% em MG em 2017

Recuperação do setor aconteceu mesmo com impacto da Operação Carne Fraca e do menor
consumo interno

O ano de 2017 foi desafiador para a produção de carne 
bovina em Minas Gerais e no País. Apesar das con-
sequências negativas geradas com a Operação Carne 
Fraca e a queda do consumo interno, o setor reagiu 
e conseguiu encerrar o ano com incremento no aba-
te. De acorso com os dados da Pesquisa Trimestra do 

Abate de Animais, elaborada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), em Minas Gerais, 
o abate de bovinos crescceu 12%. Resultado positi-
vo também foi verificado no abate de suínos, alta de 
1,9%, e na produção de ovos, que cresceu 4,8%. Já a 
produção de leite ficou 1,9% menor, em função dos 

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 (22) definiu o valor de R$3,30 para a comercialização do quilo do suíno vivo no 
Estado, valor este estabelecido entre os produtores presentes na sede da ASEMG e os participantes da videoconferência em Patos de 
Minas e Formiga. Segundo dados do Mercominas, a comercialização no Estado transcorreu da seguinte forma: 47% a R$ 3,20, 26% a R$ 
3,30 e 27% a R$ 3,00. Válido lembrar que o valor de R$3,30 definido em plenária tem validade de sexta a quinta, ou seja entre os dias 23 
e 29/03, quando haverá nova reunião de Bolsa, que ocorrerá por telefone devido ao feriado de Sexta-Feira da Paixão.

Fonte: ASEMG - Acesso: 23/03/18

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

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

Fonte: AVIMIG - Acesso: 23/03/18

FRANGO

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 23/03/18
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preços baixos praticados. O abate de frangos tam-
bém recuou, encerrando o ano com queda de 8,6%. 
Ao longo do 2017, Minas Gerais foi responsável pelo 
abate de 2,76 milhões de bovinos. No período, o peso 
das carcaças somou 665,4 mil toneladas, aumento de 
13%. SOmente no quarto trimestre, o abate de ovinos 
aumentou 24,6% e somou 725,9 mil cabeças. O peso 
das carcaças cresceu 26,5% e encerrou os três últimos 
meses do ano em 177,4 mil toneladas. De acordo com 
as informações do IBGE, um dos pontos que estimu-
lou o abate foi o aumento das exportações.

Exportações - Segundo os dados da Secretaria de Es-
tado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Sea-
pa), em 2017, as exportações mineiras de carne bovi-
na movimentaram US$ 598,5 milhões, alta de 68,7%. 
Ao todo, foram destinadas ao mercado mundial 147 
mil toneladas, incremento de 59,3%. O mercado da 
carne foi impactado pela Operação Carne Fraca, de-
flagrada em março, e também pelo menor consumo 
no mercado interno. Por causa dos preços mais eleva-
dos do que os das demais carnes, em períodos de crise 
econômica, desemprego e redução da renda familiar, 
muitos consumidores migram para proteínas com 
preços mais acessíveis.

O supervisor de pesquisa agropecuária do IBGE Mi-
nas Gerais, Humberto Silva augusto, explica que em 
2017 ocorreu o início da recuperação do abate de bo-
vinos no Estado, que nos anos anteriores ficou menor 
em função, principalmente, da seca. Para se ter ideia, 
em 2016, o abate de bovinos somou 2,46 milhões de 
cabeças, o que representou uma queda de 13% frente a 
2015, quando foram abatidos 2,84 milhões de cabeças.

“O volume de bovinos abatidos ainda está abaixo do 
registrado em anos anteriores, mas, em 2017, foi ini-
ciada a recuperação. O clima, nos últimos anos, preju-
dicou a produção”, explicou.

Suínos - Alta tambpem foi observada nos abates de 
suínos. Em 2017, foram abatidos no Estado 5,42 mi-
lhões de cabeças, aumento de 1,9%. Houve crescimen-

to de 2,4% no peso das carcaças, que encerrou o ano 
em 462,9 mil toneladas. No quarto trimestre, o abate 
somou 1,4 milhão de cabeças de suínos, variação po-
sitiva de 1,1%.

“Em 2017, o abate de suínos em Minas Gerais man-
teve o ritmo de crescimento verificado nos últimos 
anos. Somos grandes produtores, perdemos comen-
te para os estados do Sul do País. Em épocas de crise 
econômica e redução da renda das famílias, a carne 
suína ganha força no mercado”, disse Silva Augusto.

Frango e ovos - No ano passado, a produção de ovos 
cresceu 4,8% e somou 317 milhões de dúzias. No 
quarto trimestre de 2017, a produção alcançou 82,8 
milhões de dúzias, variação positiva de 4,9%. No últi-
mo dia de dezembro, o efetivo de galinhas poedeiras 
era de 14,47 milhões de cabeças, volume 5% maior 
que o verificado no mesmo dia de 2016.

Já o abate de frango em Minas Gerais recuou 8,6% e 
encerrou 2017 em 424,4 milhões de cabeças. No inter-
valo, o peso das carcaças somou 960,6 mil toneladas, 
alta de 1%. No último trimestre do ano, o colume de 
aves abatidas chegou a 95,18 milhões de cabeças, que-
da de 17%. Em relação ao paso das carcaças, foi veri-
ficado recuo de 3,5%, somando 232,2 mil toneladas.

De acordo com os dados da Seapa, as exportações de 
frango feitas por Minas Gerais recuaram em 2017. 
No período, a queda no faturamento chegou a 11,3%, 
com a movimentação de US$ 273 milhões. O volume 
destinado ao mercado internacional chegou a 170,2 
mil toneladas, retração de 19,4%.

Com preços abaixo dos custos, o que desestimula a 
atividade leiteira, a aquisição e industrialização de lei-
te ficaram menores. Segundo o IBGE, em 2017, a in-
dústria mineira captou 5,99 bilhões de litros, volume 
1,9% inferior aos 6,1 bilhôes de litros regisrados em 
2016. Somente no quarto trimestre, a aquisição ficou 
0,5% menor e somou 1,61 bilhão de litros.

Fonte: IMA
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Arcos Dorados irá investir R$ 1,25 bi no Brasil até 2019

Os recursos serão destinados a abertura e modernização dos restaurantes no País,
conforme informou a companhia

São Paulo – Responsável pela 
operação do McDonald’s na 
maior parte da América Latina, 
a Arcos Dorados vai ampliar os 
investimentos no Brasil. A meta 
da companhia é investir até R$ 
1,25 bilhão no triênio que se 
encerra em 2019, ante uma pre-
visão anterior de R$ 1 bilhão.

Os recursos serão destinados a 
abertura e modernização dos 
restaurantes no País, conforme informou a compa-
nhia. A empresa tem reformado alguns dos seus pon-
tos para incorporar novas tecnologias, entre elas os 
totens de autoatendimento.

A divisão Brasil da Arcos Do-
rados teve receita de US$ 403,2 
milhões no quarto trimestre de 
2017, crescimento de 6,6% na 
comparação com igual período 
do ano anterior.

As vendas no sistema McDon-
nald’s cresceram 6,7% no cri-
tério mesmas lojas, que leva 
em conta os pontos de venda 
abertos há mais de um ano. A 

Arcos Dorados terminou o ano com 929 restaurantes 
no Brasil.

Fonte: EXAME

Novacki lidera missão brasileira à Arábia Saudita

Secretário-executivo debaterá abate Halal com autoridades sauditas

Eumar Novacki, secretário-executivo do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lidera mis-
são brasileira à Arábia Saudita para discutir o abate 
Halal de frangos com autoridades sauditas, entre os 
dias 22 e 27 de março.

Em 2017, as exportações brasileiras de carne de fran-
go para a Arábia Saudita renderam US$ 1 bilhão.

Fonte: Ministério da Agricultura

Secretário-executivo Eumar Novacki Noaldo Santos

McDonald’s: polêmica no Canadá após comercial
(McDonald’s/Divulgação)
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Parceria

Eventos

CAFÉ EMPRESARIAL - A CONQUISTA DA
FELICIDADE E DO BEM-ESTAR

Data:  27 de março de 2018 (terça-feira)
Horário:  8h às 10h
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Ce-
mig – Contagem /MG

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

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

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - RECOLHA
MENOS IMPOSTOS

Data:  3 a 5 de abril de 2018 (terça a quinta-feira)
Horário:  19h às 22h15
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/kQNzyN


