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Destaque

Produtores rurais pedem providências para o fim da crise

Catástrofe, calamidade, momento gravíssimo, situa-
ção de guerra, caos, população de joelhos, efeito de-
vastador. Essas foram algumas palavras e expressões 
usadas por representantes do setor produtivo para 
descrever a crise gerada pela greve dos caminhonei-
ros. Eles participaram, nesta terça-feira (29/5/18), 
de audiência pública da Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) e pediram soluções imediatas para 
a volta à normalidade, sob o risco de um completo 
desabastecimento. Mesmo manifestando apoio à de-
manda dos caminhoneiros pela redução do valor do 
diesel, os participantes enfatizaram que a hora é de 
voltar ao trabalho. A audiência foi solicitada pelos de-
putados Antonio Carlos Arantes (PSDB), presidente 
da comissão, e Emidinho Madeira (PSB).

Agronegócio – A audiência discutiu, sobretudo, os 
impactos da crise no setor rural. Vídeos com descarte 
de leite e de frangos mortos e com o sofrimento de 
outros animais por falta de alimentos deram visibili-
dade às queixas de representantes dos vários setores.

Produtores rurais cobram medidas para reduzir 

prejuízos com a greve dos caminhoneiros
Na cadeia do leite, por exemplo, 100 milhões de 
litros já foram descartados. Os prejuízos já che-
gam a R$ 300 milhões para a indústria e a aproxi-
madamente R$ 130 milhões para os produtores. 
Celso Moreira, do sindicato que representa os 
laticínios (Silemg), informou que a entidade ob-
teve liminar para passar com os caminhões, mas 
os motoristas foram ameaçados.

Na suinocultura, os produtores recorreram à De-
fesa Civil (Cedec) para liberar alguns caminhões. 

Mas as estimativas da Associação Brasileira de Prote-
ína Animal são alarmantes: R$ 3 bilhões de prejuízo, 
20 milhões de suínos e um bilhão de aves mortos no 
País.
Adriana Maugeri, da associação de silvicultura, afir-
mou que os fornos estão abafados ou desligados, o que 
traz inúmeros problemas e ameaça 30 mil empregos 
diretos. Ela criticou a ausência do setor produtivo no 
gabinete de crise do Estado.

Usineiros querem abastecer carros do serviço público
No setor sucroenergético, das 34 usinas do Estado, 
20 estão paralisadas e as demais devem parar até esta 
quinta-feira (31), segundo previsões do sindicato da 
categoria (Siamig). “Há nove dias não faturamos se-
quer um quilo de açúcar ou um litro de etanol”, apon-
tou Mário Campos, presidente. Enquanto muitos 
criticaram a atuação da Petrobras, ele afirmou que a 
paridade com os preços internacionais é o remédio 
para o setor, mas admitiu que a dose talvez tenha sido 
alta, com precificação quase diária. Isso teria sido 
agravado, segundo Mário, pela alta do preço do petró-
leo e do dólar.
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Enquanto a crise perdura, o presidente do Siamig pro-
pôs uma atuação política para permitir às usinas fazer 
o abastecimento direto de veículos como ambulâncias 
e viaturas nas cidades produtoras. “Somos parte da 
solução do problema”, ponderou. Requerimento nesse 
sentido foi apresentado pelo deputado Antonio Car-
los Arantes e será votado na próxima reunião.

Representantes de federações e confederações, como 
Faemg (agricultura), Fiemg (indústria) e Ocemg (co-
operativas) também deram um panorama geral dos 
impactos da crise, cujas consequências serão inevitá-
veis. O vice-presidente da Fiemg, Theodomiro Diniz, 
afirmou que as seguradoras já não garantem as cargas 
e os bancos já não descontam duplicatas. Ainda se-
gundo ele, a indústria alimentícia está parada e, nos 
supermercados, os estoques devem durar somente 
até esta quarta-feira (30). Theodomiro acrescentou 
que a Fiemg solicitou ao governo atuação policial dos 
bloqueios e uma política eficaz de comunicação das 
ações.

Transporte – O setor de transporte também partici-
pou da audiência. Evaldo de Matos, da Fetranscoop 
(cooperativas), ponderou que o recado foi dado ao 
governo e que é hora de voltar ao trabalho. Mas ele 
defendeu o monitoramento dos resultados da gre-
ve, como o desconto efetivo no preço do diesel nas 
bombas. Luciano Medrado, do Setcemg (empresas de 
transporte de cargas), afirmou que a polícia não está 
interferindo para evitar danos aos caminhões que es-
tão fazendo transporte.

Greve de caminhoneiros afeta setor agropecuário
Geraldo Osmani, taxista da Coopertramo, solicitou 
à comissão que interceda junto ao gabinete de crise 
para destinar postos específicos para táxis. “Os apli-
cativos de transporte majoraram os preços em 100%. 
Nessa hora, o táxi pode funcionar até como ambu-
lância”, comparou. Requerimento nesse sentido, dos 
deputados Antonio Carlos Arantes e Fabiano Tolen-
tino (PPS), foi aprovado. Os parlamentares também 
tiveram aprovado requerimento propondo visita de 

uma comissão de representantes do agronegócio ao 
governador.

O deputado Bosco (Avante) defendeu que os bene-
fícios fiscais sobre combustíveis concedidos pelo go-
verno de Minas para o transporte coletivo de passa-
geiros sejam estendidos aos taxistas. 
Infiltração pode dificultar acordo
Muitos participantes citaram a falta de uma liderança 
específica dos grevistas e as várias ideologias visíveis 
no movimento dos caminhoneiros. Também apon-
taram infiltração de pessoas violentas nos bloqueios, 
cenários que dificultam um acordo e a volta dos ser-
viços. O deputado Antônio Carlos Arantes ponderou 
que essa “infiltração de esquerda” é danosa para os 
próprios caminhoneiros e para o Brasil. Ele também 
criticou a ausência de representante do Estado na au-
diência. O parlamentar disse ter apresentado projeto 
de redução de impostos estaduais sobre os combustí-
veis e argumentou que, se a proposta for ilegal, a me-
dida pode ser tomada por meio de decreto do próprio 
Executivo.

O deputado Fabiano Tolentino afirmou que o produ-
tor rural já vem passando por dificuldades há tempos, 
trabalhando 160 dias por ano só para pagar impostos. 
Já o deputado Inácio Franco (PV) criticou o governo 
federal por, segundo ele, não ter tomado as decisões 
no início da greve. Para ele, se o movimento continu-
ar, todo o sistema de agropecuária vai quebrar.

Fonte: Assembleia de Minas Gerais



 

 

InfoCarne Nro 150 01 de Junho de 2018

4

Cotações

Mercado

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 30/05/18

SUÍNOS

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 30/05/18

Fonte: ASEMG - Acesso em 30/05/18
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Plano Agropecuário deve atender produtores de aves prejudicados pela greve

Em entrevista em São Paulo, onde participa do Fórum 
de Investimentos Brasil 2018, o ministro Blairo Maggi 
(Agricultura, Pecuária e Abastecimento) admitiu que 
poderá atender necessidade de crédito dos produto-
res de aves que tiveram prejuízo com a greve dos ca-
minhoneiros. O recurso, segundo o ministro, deverá 
ser direcionado dentro do Plano Agrícola e Pecuário 
(PAP), a ser anunciado na próxima semana.

“Temos um plano safra bastante grande. E é claro 
que o ministério tem na sua atribuição fazer política 
agrícola. Se nesse momento, for importante deslocar 
algum recurso para as cooperativas, para os produto-
res se reorganizarem, em detrimento até de um novo 
projeto de investimento, faremos isso, sem nenhum 
problema”.

Uma reunião na tarde desta terça-feira (29) com re-
presentantes de entidades do setor de proteína animal, 
de acordo com Blairo Maggi, permitirá saber melhor 
o tamanho dos prejuízos e das necessidades de crédi-
to. “Algumas áreas perderam muito plantel e o plantel 
é o capital do produtor”, observou, acrescentando que 
em alguns casos, foi retardado o processo de cresci-
mento das aves, administrando apenas milho, sem o 
acelerador de crescimento.

A falta de estoque de suprimentos nas granjas, de 
acordo com o ministro é comum no mundo inteiro. 
“O sistema é just in time. Não tem estoque. E é assim 
que funciona no mundo todo”. Maggi destacou que 
“ninguém vai dar nada de graça para ninguém. Mas 
também tudo o que aconteceu não foi provocado por 
má gestão ou por falta de providências imediatas”.

A utilização do Plano Agrícola e Pecuário para rema-
nejar recursos é colocada como única alternativa de 
espaço fiscal para atender ao setor. “Com o teto de gas-

tos que temos, para colocar algo, outro tem que sair, e 
a política agrícola vai seguir isso também com muito 
cuidado”. Além da reunião com representantes do se-
tor, a liberação de cargas que ainda acontece no dia de 
hoje em rodovias de importantes estados produtores 
como o Mato Grosso e Goiás, permitirá dimensionar 
melhor as necessidades dos produtores, observou.

O ministro considerou a greve um episódio fora da 
curva, que não atrapalha investimentos no país. “A 
gente vive num país livre, democrático. Agora tem que 
juntar os dados, aprender a lição de tudo o que acon-
teceu e seguir em frente”.

“Participamos de um mercado de produção de ali-
mentos de mais de 150 países e as pessoas conhecem a 
qualidade do produto brasileiro, sabem da regularida-
de do fornecimento”, frisou. “Acho que o mais impor-
tante é que, apesar do que aconteceu, o país estará pre-
sente no mercado, no ano que vem, daqui dez anos, 20 
anos, e é isso que faz com que o país seja atrativo para 
investimentos”.

Fonte: Ministério da Agricultura
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Indústria e Comercio de Alimentos Supremo LTDA

O Código de Ética é sucesso nas unidades de Abaeté e 
Campo Belo. Colaboradores receberam um exemplar 
do documento e mostraram interesse no conteúdo, 
por ocasião da apresentação do presidente do Grupo 
Supremo Carnes, Márcio Scalioni, nos dias 23 e 24 de 
maio.

Com muita descontração e entusiasmo, os participan-
tes puderam trocar ideias sobre ética no ambiente de 
trabalho e não hesitaram em fazer perguntas ao pre-
sidente, sobre as mudanças em curso e as que estão 
porvir. Scalioni explicou de forma didática e intera-
tiva o novo modelo de desenvolvimento do Grupo, 
ressaltando o apoio dos acionistas Luiz Carlos da Silva 
e Sandro Silva de Oliveira. Segundo Scalioni, o Supre-
mo passa por um processo de modernização, acom-
panhado de uma gestão humanizada, transparente e 
ética. E justificou os motivos: “A evolução do mundo 
cobra das organizações sérias e constituídas, um mo-
delo de desenvolvimento capaz de comportar o seu 
próprio negócio. É o que estamos fazendo e cada um 
de nós é importante nesse processo”, complementou.

Ao final, o su-
perintendente 
de Capital Hu-
mano, Marcelo 
Simão, aprovei-
tou e esclareceu 

dúvidas dos colaboradores relacionadas ao banco de 
horas, horas-extras, ponto, uniformes e benefícios.

Em meio a uma plateia atenta estava Iara de Abreu 
Guimarães, lotada no setor de transporte. Perguntada 
sobre as novidades chanceladas pelo Grupo Supremo 
a colaboradora mostrou afinidade com as mudanças: 
“É tudo de bom. Isso só motiva a gente crescer com a 
empresa, oportunidades é o que eu quero e certamen-
te todos nós”, manifestou a jovem, com largo sorriso 
no rosto. O mesmo sentimento era expressado pelos 
demais colaboradores, a exemplo do senhor Marcos 
Paulo dos Santos que não deixou de acenar para nos-
sa equipe: “Mostrar o que a empresa pretende fazer e 
onde posso chegar, maravilha. Quem não quer isso?”, 
disse insinuando sua aprovação.

E mais: “O 
conteúdo me 
surpreendeu e 
despertou mi-
nha atenção. 
Quando vo-
cês chegaram 
achei que se 
tratava de reunião monótona, muito bom”, afirmou.
Não foi diferente para membros da equipe Supremo 
que acompanhava a divulgação do Código de Ética: 
“Realmente é empolgante, contagia. Não tem como 
não entrar no clima quando a transformação chega 
com a esperança que difunde o sentimento de per-
tencimento.  Inovador”, disse Flávio Campos de Pai-
va Vieira, gerente de Compliance, lotado na sede, em 
Ibirité.

A nova etapa na trajetória histórica do Grupo Supre-
mo tem mexido com a motivação, autoestima e con-
fiança das equipes, sugerindo que a inovação, cora-
gem e determinação são caminhos sem volta.

Fonte: Supremo Carnes
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Parceria

Eventos

ANÁLISE DE PRODUTIVIDADE E CUSTOS
EM PROCESSOS

Data:  7 e 8 de junho de 2018 (quinta e sexta-feira)
Horário:  08h30 às 17h30 / 08h30 às 12h30 
Local: FIEMG REGIONAL VALE DO PARANAÍBA - Av. João 
Naves D’Ávila, 206 – Centro Uberlândia /MG

Investimento: R$ 190,00 para associados ao CIEMG/SIN-
DUSCARNE e R$ 215,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/vx3jDT

CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICA EM
COMÉRCIO INTERNACIONAL

Data:  4 a 7 de junho de 2018 (segunda a quinta-feira)
Horário:  19h às 22h15
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, n° 766 2°andar Cida-
de Industrial – Contagem/MG

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

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


