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Destaque

SINDUSCARNE e SENAI promovem visitas técnicas em indústrias do setor

Alunos do curso de Aprendizagem Industrial de Processamento de Carnes conferem a prática do 
processo industrial

Vinte e oito alunos do curso de Aprendizagem Indus-
trial de Processamento de Carnes do SENAI Américo 
Renê Giannetti participaram, nos dias 19 e 20/6, de 
visita técnica no Frigorífico R&M Ltda.

A atividade mostrou aos estudantes como é o dia a 
dia numa indústria e os seus processos, como 
os cortes cárneos, os cuidados com a seguran-
ça e a saúde do trabalhador, além do abate dos 
animais.

Felipe Machado, médico veterinário e instrutor 
do SENAI do curso de Aprendizagem Indus-
trial de Processamento de Carnes, afirma que a 
ação é muito importante para os alunos conhe-
cerem na prática o processo industrial, mesmo 
que muitos já tenham familiares trabalhando na 
área. “Eles já entram no mercado de trabalho 
bem preparados e sabendo o que vão encon-
trar”, ressalta.

O curso, que é referência no país, 
foi desenhado para atender a indús-
tria cárnea e é realizado em parceria 
com o Sindicato Intermunicipal das 
Indústrias de Carnes e Derivados e 
do Frio de Minas Gerais (SINDUS-
CARNE) e o SENAI.

As turmas do curso de Aprendiza-
gem Industrial de Processamento 
de Carnes são para jovens de 18 a 
24 anos, que recebem gratuitamente 
480 horas de ensinamentos teóricos 
e práticos: 320 horas de teoria na 
unidade do SENAI e 160 horas de 

prática nas empresas onde serão contratados.

O segmento oferece boas oportunidades e precisa 
de profissionais qualificados. A aluna Letícia Sales, 
aprendiz na Adorar Alimentos, confirma que o curso 



 

 

22 de Junho de 2018InfoCarne Nro 153

3

Cotações

Mercado

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 21/06/18

SUÍNOS

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 21/06/18

BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS DEFINE R$4,00 (KG/SUÍNO VIVO)

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais realizada nesta quinta-feira (14) determinou o valor de R$4,00 para a comercialização 
do quilo do suíno vivo no Estado. “O mercado está fluindo bem e a expectativa é de que ele permaneça desta forma. Es-
tamos em um mês com temperaturas amenas e isso é favorável para o consumo” comentou o suinocultor do Triângulo e 
Alto Paranaíba e diretor da ASEMG, Ricardo Bartholo. A validade do valor determinado é de 15 a 21/06. A ASEMG ressalta 
o convite da ASTAP para XIX Seminário de Desenvolvimento e Tecnologia para Suinocultura Moderna que ocorrerá no dia 
19/06 (terça-feira) à partir das 08h00 na Decorfest em Patos de Minas.

Fonte: ASEMG - Acesso: 21/06/18

é referência e que não imaginou que fosse gostar tan-
to. “Foi uma oportunidade que surgiu e me encontrei 
na área. O mercado é muito bom, o Brasil é um dos 
países que mais consume carne no mundo. Penso até 
em continuar meus estudos, cursando Nutrição ou 

Engenharia de Produção”, conta. Letícia diz que as vi-
sitas só vieram enriquecer ainda mais o estágio que faz 
na Adorar Alimentos e que viu na prática tudo o que 
já aprende na teoria.

Fonte: Sistema FIEMG
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Fux marca para dia 28 nova audiência para discutir MP do frete

O ministro Luiz Fux, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), em 
audiência realizada nesta quar-
ta-feira (20) para tratar da cha-
mada MP do Frete, designou 
nova reunião para o próximo 
dia 28, quando os representantes 
do governo, dos caminhoneiros 
e do setor produtivo, presentes 
ao encontro, devem apresen-
tar propostas de preço mínimo 
para a tabela de frete. A Medida 
Provisória (MP) 832 é objeto de 
três Ações Direta de Inconstitu-
cionalidade que têm o ministro 
Fux como relator.

Em conversa com a imprensa após a audiência, o mi-
nistro afirmou estar satisfeito com o encontro, mesmo 
que não se tenha chegado a um consenso. “As partes 
mostraram muito boa vontade e sensibilidade e en-
tenderam que o Brasil não pode mais passar pelos 
momentos por que passou”, disse Fux. “É hora de cada 
um dar uma cota de colaboração com o país”.

Até a próxima tentativa de acordo permanecem sus-
pensos, por determinação do relator, todos os proces-
sos individuais ou coletivos e todas as liminares em 
tramitação nas diversas instâncias da Justiça brasileira 
que questionem a MP do Frete e a resolução da Agên-
cia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) que a 
regulamenta.

Ao final da reunião, o ministro disse à imprensa que 
os caminhoneiros se comprometeram a não fazer gre-
ve até a próxima audiência, quando será decidido se a 
suspensão dos processos e das liminares será mantida.

O ministro já designou também audiência pública 
para o próximo dia 27 para ouvir técnicos e represen-
tantes dos diversos setores envolvidos na questão. A 
intenção é coletar informações para a instrução do 
julgamento das ADIs definitivamente pelo Plenário 
do STF.

Estiveram presentes à audiência de conciliação de 
hoje a advogada-geral da União, ministra Grace Men-
donça, e o subprocurador-geral da República Paulo 
Gonet, representantes dos caminhoneiros autônomos 
e das entidades autoras das ADIs, além do ministro 
dos Transportes, Valter Casemiro Silveira.

O ministro Fux é relator das ADIs 5956, 5959 e 5964, 
que questionam a constitucionalidade da MP 832 e 
da Resolução 5820/2018, da ANTT, que estabelecem a 
política de preços mínimos do transporte rodoviário 
de cargas. As ações foram ajuizadas respectivamente 
pela Associação do Transporte Rodoviário de Carga 
do Brasil (ATR Brasil), pela Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA) e pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

Fonte: Globo Rural
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Oferta ajustada a demanda mantém preços da arroba do boi gordo andando de lado

Na maioria das praças pesquisadas pela Scot Consul-
toria a oferta ajustada à demanda mantém o mercado 
andando de lado.

Porém, nas regiões onde a desova de boiadas de safra 
está no fim, os frigoríficos têm dificuldade em com-
por as escalas de abate. Isso permitiu que as ofertas 
de compra acima da referência sejam cada vez mais 
comuns.

É o caso do Paraná, onde a falta de chuva é tamanha e 
tão duradoura que foi onde o país mais teve “proble-
ma” com a safrinha de milho. A arroba subiu R$1,00 

no fechamento da última terça-feira (19/6) e 2,3% 
desde o começo do mês.

Em Goiânia-GO e no Triângulo Mineiro também não 
há facilidade para completar as escalas de abate.

Entretanto, ainda existem regiões onde a oferta de 
boiadas está suficiente para atender a demanda, per-
mitindo, inclusive, que compradores continuem pres-
sionando o mercado.

Este cenário, de compra um pouco “mais fácil”, é co-
mum na porção Centro-Norte do país.

Fonte: Scot Consultoria
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Exportações de carne bovina do Uruguai aumentaram em 13% e geraram US$ 892 milhões

As exportações do setor uruguaio de carne totaliza-
ram US $ 892 milhões entre janeiro e 9 de junho, valor 
que representa 13% a mais que no mesmo período de 
2017, sendo a China e a União Europeia os principais 
destinos.

O relatório do Instituto Nacional da Carne (INAC) in-
dica que a venda de produtos bovinos atingiu 207.014 
toneladas e US $ 737 milhões, enquanto a de ovinos foi 
de 6.345 toneladas e US $ 29 milhões. 83% das vendas 
totais correspondem a carne bovina, com um preço 
médio de US $ 3.562 por tonelada. No setor de carne 
bovina, a receita em moeda estrangeira aumentou em 
13% nessa medida e em 7% em volume.

A China comprou 42% do total exportado, que che-
gou a US$ 372 milhões, 20% correspondiam à União 
Europeia e 13% ao Tratado de Livre Comércio da 
América do Norte (NAFTA), formado pelos Estados 
Unidos, México e Canadá.

Os principais destinatários deste produto, considera-
dos como blocos econômicos ou países individuais, 
foram China, América do Norte, União Europeia, Is-
rael e Rússia, que representam 91% do total vendido 
pelo Uruguai.

No posicionamento da carne bovina, a China conti-
nua marcando sua liderança como importadora e, em-
bora haja mais concorrentes no mercado, o Uruguai 
pretende crescer e colocar mais volume, mas também 
maior qualidade.

Ainda há muito o que crescer na colocação de carnes 
na China, devido ao crescimento do poder de compra 
dos consumidores, que apostam mais no consumo de 
proteína em suas dietas.

A certificação de produtos é um caminho que o Uru-
guai não descarta e busca avançar.

Fonte: BeefPoint
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Parceria

Eventos

ESOCIAL - IMPACTOS NAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS

Data:  26 de junho de 2018 (terça-feira)
Horário:  13h às 17h
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, n° 766 2°andar Cida-
de Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$ 125,00 para associados ao CIEMG/SINDUS-
CARNE e R$ 185,00 para não associados.

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

PRÁTICAS DE RECURSOS HUMANOS PARA 
ASSISTENTES E ANALISTAS

Data:  25 a 27 de junho de 2018 (segunda e quarta-feira)
Horário:  18h30 às 22h30 
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, n° 766 2°andar Cida-
de Industrial – Contagem/MG

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

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/R84KRZ


