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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

Agora é a vez da Tropeira Alimentos homenagear as 
colaboradoras.

Maria de Lourdes, conhecida por todos como Lur-
dinha trabalha na indústria da Carne há mais de 20 
anos. Relata que tem boas recordações de quando 
chegou, foi muito bem recebida pelos donos. No mo-
mento  que começou a trabalhar na indústria passa-
va por várias dificuldades financeiras, foi sempre um 
mulher batalhadora e através de seu trabalho criou 4 
filhos praticamente sozinha.

“Gosto muito de trabalhar na Tropeira, através do meu 
trabalho tive várias conquistas, construí minha casa, 
fiz melhorias ajudei meus filhos e netos. Aqui construí 
grandes amizades. Sou muito grata por tudo que a em-
presa já fez por mim, o respeito e o carinho que os donos 
tem comigo. A palavra é gratidão, pois quando mais 
precisei em minha 
vida a Tropeira 
me ajudou.”

Imagem cedida e autorizada pelas colaboradoras da Tropeira Alimentos. 

Depoimento e foto de Maria de Lourdes de Oliveira, 60 anos
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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 (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: 29/03/18

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

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

Fonte: AVIMIG - Acesso: 29/03/18

FRANGO

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 29/03/18

Imagem cedida e autorizada pelas colaboradoras da Tropeira Alimentos. 
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Mapa centraliza serviços de fiscalização com objetivo de reduzir interferências políticas

A Portaria nº 266 do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) de 7 de março, estabelece 
mudanças nos Serviços de Fiscalização e Inspeção de 
Produtos de Origem Animal (Sipoa).

As informações são do site do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária (CFMV), divulgadas no último 
dia 15 de março. Com a nova norma, foram definidas 
pelo Mapa dez áreas de abrangência do Sipoa ao qual 
determinado número de frigoríficos ficará subordina-
do. Antes, os Serviços de Fiscalização eram atribuídos 
a cada Superintendência do Mapa nos estados e no 
Distrito Federal.

A medida de centralização dos frigoríficos vem na 
sequência da terceira fase da Operação Carne Fraca 
da Polícia Federal, a Operação Trapaça. O objetivo, 
segundo o Mapa, é reduzir interferências políticas na 
fiscalização de sanidade animal. “O titular da unidade 
terá a responsabilidade de conversar diretamente com 
os fiscais e com público privado que demanda o servi-
ço. Desta forma, a reclamações que chegam ao Sipoa 
serão imediatamente resolvidas”, esclareceu o Mapa 
em nota no portal.

O Mapa explicou ainda que a autonomia política das 
superintendências permanecerá, já que a vigilância 
animal ou vegetal continua e pressupõe ações conjun-
tas entre o Mapa e as unidades federativas.

A modernização do Serviço de Inspeção Federal será 
complementada, segundo o Mapa, por um projeto de 
lei ou medida provisória, além de um novo regimento 
interno do ministério.

Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias
O Mapa instituiu também o Sistema Nacional de 
Emergências Agropecuárias (Sineagro), um conjunto 

de órgãos, atividades, padrões e procedimentos, com 
atuação permanente e coordenada para dar respostas 
a possíveis emergências agropecuárias. A decisão foi 
publicada no último dia 15 de março no DOU, por 
meio da Instrução Normativa nº 15/2018.

De acordo com o Mapa, a iniciativa pretende dar mais 
agilidade no atendimento a situações inesperadas que 
possam afetar a produção agropecuária brasileira, 
com normas para capacitação de técnicos, reconheci-
mento de pragas e doenças e a mobilização imediata 
em casos de emergência.

O Sineagro, segundo o Mapa, também garantirá mais 
eficiência ao país na área de sanidade animal e vegetal. 
É o caso da prevenção de pragas e doenças que podem 
trazer prejuízos econômicos e fechar mercados poten-
ciais à produção brasileira.

O sistema contará com a coordenação estratégica da 
Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), em conso-
nância com as diretrizes e procedimentos definidos 
no Plano Nacional de Contingência para Emergências 
Agropecuárias.

Fonte: Carnetec
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Novacki acerta vinda ao Brasil de missão técnica da Arábia Saudita

Em Riyadh, capital da Arábia Saudita, a comitiva ofi-
cial do Brasil, liderada por Eumar Novacki, Secretá-
rio-Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) foi recebida pelo Vice-Mi-
nistro Ahmed bin Saleh Al Ayadah do Ministério da 
Agricultura, Meio Ambiente e Águas do Governo 
Saudita.

Na reunião, o Vice-Ministro disse que o País tem todo 
o interesse em estreitar relação com o Brasil, parceiro 
comercial há mais de 40 anos.

Na primeira semana 
de maio, o Governo 
Saudita enviará mis-
são técnica para ha-
bilitação do Brasil na 
exportação de bovinos 
vivos. 

Uma das pautas tra-
tadas no encontro foi 
o abate Halal no Bra-
sil, requisito religioso 
para acessar o mer-
cado de vários países 
árabes.

A Arábia Saudita cada vez mais restringe o acesso, mas 
o Governo Brasileiro apresentou um trabalho técnico-
-científico realizado pela Embrapa, em parceria com 
a Universidade de São Paulo (USP), explicando que o 
procedimento usado no Brasil segue rigorosamente os 
preceitos estabelecidos no abate Halal.

O Mapa solicitou adiamento por mais 60 dias para 
que passe a valer os critérios mais rígidos exigidos 
pelo Governo Árabe e convidou uma delegação para 
que conheça como o abate halal é realizado no Brasil. 

Ficaram estabelecidas as assinaturas de um protocolo 
de intenções – com o objetivo de estreitar ainda mais a 
relação entre os países – e de um termo de cooperação 
técnica para troca de experiências.

Integram a comitiva brasileira o Secretário Substituto 
da Secretaria de Re-
lações Internacionais 
do Mapa, Alexandre 
Pontes, o Vice-Presi-
dente da Associação 
Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), Rui 
Vargas, além empre-
sários do setor e de 
representantes de cer-
tificadoras Halal.

A Arábia Saudita é o 
principal destino das 
exportações agrope-

cuárias do Brasil no Oriente Médio.

Em 2017, as exportações brasileiras somaram mais de 
US$ 2,6 bilhões.  O frango é o principal produto, com 
591 mil toneladas exportadas, que renderam mais de 
US$ 1 bilhão.

Fonte: Ministério da Agricultura
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Att. Diretoria, 
Associados e filiados 

Levando em conta os recentes posicionamentos divergentes acerca do recolhimento das contribuições 
sindicais, convidamos os senhores a participarem de nossa Reunião de diretores, associados/filiados ao 
SINDUSCARNE –  para deliberação de posicionamento da entidade, neste sentido.

AGENDAMENTO
Data:  05 de abril de 2018 (quinta e feira)  Horário: 16h00min 
Local: Em nosso Sindicato – prédio Centro de Lideranças Empresariais - Rua Bernardo Guimarães, nº 63, 
2 º andar sala de reuniões Nº 2, Bairro: Funcionários - Belo Horizonte

Lembramos que a presença dos senhores é de extrema importância, observados o assunto demandado em 
pauta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAIS E OU ASSISTENCIAIS 

O aumento da produção de carne tem desafiado a ca-
pacidade do mercado interno de abosorver esse volu-
me, afirma Marina Zaia, analista de mercado da Scot 
COnsultoria. “As indústrias estão mudando suas es-
tratégias de compra, diminuindo o volume de animais 
abatidos ou pulando dias de abate, para regular seus 
estoques e segurar suas margens”, conta.

O comportamento das vendas, visto de forma inde-
pendente, deixa a sensação de queda no consumo, 
mas o incremento dos abates demonstra que, aparen-
temente, o aumento da oferta tem sobrepujado a me-
lhora da demanda, o que causou a queda de cotações 
da carne. Com isso, a movimentação efetiva de baixa 
no mercado do boi gordo começou a aparecer com 
mais intensidade.

Segundo Marina, fica a expectativa do impacto destas 
táticas no mercado. Enquanto isso, na parcial do ano, 
as cotações no atacado recuam 7,5%. No atacado, a 

carcaça de animais castrados está cotada em R$9,23 
por quilo.

Fonte: Canal Rural

Indúatrias diminuem abates para tentar segurar preço do boi no atacado

O mercado interno não está conseguindo absorver o volume produzido.
Na parcial do ano, a cotação recuou 7,5%.
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Parceria

Eventos

ESTATÉGIAS DE RETENÇÃO DE CLIENTES

Data:  09 e 10 de abril 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/QWYPob

CUSTOS INDUSTRIAIS
FORMAÇÃO DO CUSTO DO PRODUTO

Data:  09 a 11 de abril 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/KWBqwX


