
 

 

Nesta Edição 

Rua Bernardo Guimarães, 63/3º andar - Funcionários - Cep. 30140-080 – BH/MG 
Fone: (31)3282-7890 | sinduscarne@fiemg.com.br | www.sinduscarne.org.br 

A FORÇA DA INDÚSTRIA DA CARNE MINEIRA 

19 de Outubro de 2018

InfoCarne
Informativo Sinduscarne:  Notícias do setor da carne

Edição 170

Destaque

Mercado Cotações

Eventos

 Caso de peste suína no 
Ceará não oferece risco 
à produção nacional, diz 
ABPA

SENAI e Sinduscarne 
promovem curso de 
receitas gourmet durante a 
Superminas

Liderança de alto impac-
to – Atitude para realizar

STF mantém autoriza-
ção transporte animais 
vivos em Santos

Preços da arroba do boi 
gordo cedendo

Frete de retorno está 
pacificado no país, diz 
Blairo Maggi

Gestão e Manutenção de 
Frotas

 RECEITA GOURMET
Danish de bacon com alho poró 

Sindicatos da indústria 
mineira participam da 
Superminas 2018



 

 

InfoCarne Nro 170 19 de Outubro de 2018

2

Destaque

SENAI e Sinduscarne promovem curso de receitas gourmet durante a Superminas

 Workshop divulgou produtos do setor das indústrias de carne do estado

O Sindicato Intermunicipal das In-
dústrias de Carne e Derivados e do 
Frio de Minas Gerais (Sinduscarne) 
promoveu durante a Superminas 
um curso para divulgação da linha 
de produtos de empresas associadas 
à entidade. No dia 17/10, o Sindica-
to, em parceira com o SENAI, ofere-
ceu a oficina “Massas semi-folhadas 
com recheio especial de bacon”, mi-
nistrada pela instrutora e medalhis-
ta da Olimpíada do Conhecimento, 
Natiele Panza..

RECEITA:
www.sinduscarne.org.br/pdf/Receita_ModelMassaSemi.pdf

Os produtos utilizados durante o 
workshop foram um oferecimento da 
empresa associada ao Sinduscarne, So-
leto Alimentos. O presidente do sindi-
cato, Leônidas Maciel, explicou os ob-
jetivos da ação.
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“Um evento como a Superminas é uma 
excelente plataforma para os produtos de 
nossas empresas associadas. Além disso, 
é nossa função principal fomentar o au-
mento da competitividade e integração 
de novos negócios para as indústrias mi-
neiras do setor, disse.

Fonte: Fiemg | Fotos: SINDUSCARNE

Sindicatos da indústria mineira participam da Superminas 2018

 Destaque para a participação dos sindicatos dos mais variados setores ligados
à cadeia de alimentação

Considerada um dos maiores eventos dos setores su-
permercadista e da panificação do país, a 32ª edição 
da Superminas estimula a integração entre os mais va-
riados sindicatos da indústria mineira. Realizado pela 
Associação Mineira de Supermercados e pelo Sindi-
cato e Associação Mineira da Indústria de Panifica-
ção – Amipão, com correalização do Sistema FIEMG, 
entre os dias 16 e 18/10, o evento tem expectativas de 
gerar R$ 1,85 bilhão em negócios diretos. Nesta edi-
ção,  seis empresas representando seis associações pa-

tronais estão presentes durante o evento promovendo 
as mais variadas ações. Um exemplo é o Sindicato da 
Indústria Sindicato Intermunicipal das Indústrias de 
Carnes e Derivados e do Frio de Minas Gerais (Sin-
duscarne). Neste ano, a entidade é representada pela 
Adorar Alimentos Indústria  Ltda.

A executiva do sindicato, Cristian Kelly Ramires, des-
tacou as ações desenvolvidas pelas associações patro-
nais durante a Superminas. “É muito importante o 
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 18/10/18

FRANGO

SUÍNOS

BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS PERMANECE FECHADA EM R$3,80

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais realizada nesta quinta-feira (06),  por por telefone a pedido dos ne-
gociadores devido ao  feriado de 07 de setembro, acordou entre produtores e frigoríficos a manutenção.

Fonte: ASEMG - Acesso: 10/10/18

Fonte: AVIMIG - Acesso em 18/10/18

esforço de apoio feito, não apenas pelo sindicato, mas 
pela integração realizada com a realização do estande. 
O esforço feito de integração em um só espaço tende 
a dinamizar novos negócios para nossas empresas,” 
disse. 

O vice-presidente da FIEMG e presidente da Amipão 
e da Associação Brasileira da Indústria da Panifica-
ção (ABIP), José Batista de Oliveira, salientou a ação 
realizada durante a Superminas 2018 para o fortale-
cimento dos sindicatos patronais do setor industrial. 
“A integração criada entre os sindicatos da indústria 
mineira durante a Superminas 2018 reflete o esforço 
feito pela Federação em dinamizar as relações entre as 

entidades patronais que representam a indústria mi-
neira. Além disso, ressalta o trabalho realizado visan-
do tornar nosso ambiente de negócios e nossas em-
presas mais desenvolvidas e competitivas,” finalizou.

Confira as empresas e sindicatos participantes da 
Superminas 2018: 

Sindbebidas: My Fruit 
Sinpapel: Klapex 
Sindsorvete: Gellak 
Sindicafé-MG: Café Pedra Redonda 
Siamig: Usina Delta Ltda. 
Sinduscarne: Adorar Alimentos ltda.

Fonte: Fiemg
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STF mantém autorização transporte animais vivos em Santos
 

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu nesta quinta-feira, 11, manter a autorização 
para o transporte de animais vivos na cidade de San-
tos (SP). Na prática, a Corte confirmou a suspensão 
de uma lei municipal que proíbe a circulação de veí-
culos transportando cargas vivas nas áreas urbanas e 
de expansão urbana da cidade.

Em abril deste ano, o relator da ação, ministro Ed-
son Fachin, concedeu uma liminar para suspender a 
eficácia da legislação municipal, atendendo a pedido 
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA).

A CNA alega que a norma, na prática, inviabiliza a 
utilização do Porto de Santos para a exportação da 

produção pecuária de produtores rurais 
brasileiros, invadindo esfera de compe-
tência da União.

A entidade ainda observou que a maior 
parte dos animais vivos transportados é 
destinada a países muçulmanos, que por 
questões religiosas relacionadas ao abate 
importam animais vivos.

“É matéria exaustivamente disciplinada 
no âmbito federal. O município não pode 
comparecer em matérias que já estão niti-
damente legisladas pela União”, disse Fa-
chin, ao reiterar na sessão plenária do STF 

os fundamentos da decisão liminar.

Para o ministro Alexandre de Moraes, a lei municipal 
acabou criando a “república autônoma de Santos”, em 
que o regime de portos e transporte marítimo fixados 
pela União não valeriam. “O Brasil é o maior expor-
tador de frangos para todo o Oriente Médio e há uma 
série de requisitos para isso, entre eles os frangos vi-
vos”, comentou Moraes.

Na avaliação do ministro Luís Roberto Barroso, o 
transporte de cargas vivas deve respeitar “as normas 
sanitárias e não pode sujeitar os animais a maus tra-
tos”, porém a incompetência do município em legislar 
sobre o transporte de cargas vivas lhe pareceu “fla-
grante”.

Fonte: BeefPoint
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 Caso de peste suína no Ceará não oferece risco à produção nacional, diz ABPA
 

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) 
afirmou, em nota, que não há riscos de disseminação 
de peste suína clássica na produção nacional por cau-
sa do foco encontrado em uma propriedade rural do 
Ceará,  que foi confirmado pelo Ministério da Agri-
cultura nesta segunda, dia 8.

Segundo a ABPA, o foco informado à Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE) está localizado a 500 
quilômetros do limite da Zona Livre, que abrange 17 
estados brasileiros e a 3,5 mil quilômetros dos princi-
pais polos de produção e de exportação de carne suí-
na do país. “E não há qualquer risco ao consumidor e 
à saúde humana”, reforçou.

“O Ceará não está entre os maiores produtores de 
carne suína e não há fluxo de exportação deste pro-
duto partindo daquele estado”, ressaltou a associação 
no comunicado. Também não há fluxo comercial da 
proteína partindo do Ceará, com destino às regiões 
Sudeste, Centro-Oeste e Sul, o que minimiza ainda 
mais os riscos.

A ABPA esclareceu que a Peste Suína Clássica é uma 
doença notoriamente menos grave que a Peste Suína 

Africana, que tem prejudicado os polos de produção 
da Ásia e Europa. “No caso da Peste Suína Clássica, 
se trata de uma enfermidade menos agressiva, com 
menor capacidade de difusão e, consequentemente, 
erradicação mais eficiente”.

O Ministério da Agricultura detectou a enfermidade 
a partir de uma notificação e, segundo a associação, 
tomou todas as medidas necessárias previstas pela 
OIE para a contenção e vigilância do problema. “Ao 
mesmo tempo, a suinocultura nacional intensificou 
suas ações preventivas relativas à biosseguridade para 
blindar toda a cadeia produtiva”.

Fonte: Canal Rural

Preços da arroba do boi gordo cedendo
 

Mercado do boi gordo trabalhando com viés de bai-
xa. O aumento da oferta de gado confinado e o dólar 
perdendo força abrem espaço para que os frigoríficos 
pressionem as cotações do boi gordo.

Na última quarta-feira (17/10), por exemplo, o dólar 
chegou a trabalhar abaixo do patamar de R$3,70. Essa 

valorização do real diminuiu a competitividade da 
carne brasileira no mercado internacional, apertando 
a margem dos frigoríficos que exportam.

Apesar de apenas uma parte dos frigoríficos trabalhar 
com o mercado externo, a pressão de baixa se disper-
sa e as demais indústrias acompanham a movimenta-
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Parceria

Frete de retorno está pacificado no país, diz Blairo Maggi
 

O ministro da Agricultura, Blai-
ro Maggi, disse nesta terça não 
acreditar que o tabelamento 
de frete rodoviário para cargas 
comprometa tanto a safra bra-
sileira de grãos 2018/19 como 
muitos produtores levaram a 
crer no período de pré-plantio.

“O frete de retorno, por exem-
plo, está bastante pacificado 
hoje e a ANTT [Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres] 
já deixou claro como funciona 
tudo isso” afirmou Maggi, após 
a divulgação do primeiro levan-
tamento da Safra 2018/19, pela Conab.

Na avaliação do ministro, o frete mínimo trouxe custos 
indesejáveis ao setor do agronegócio, porém, o merca-
do vem se ajustando à nova realidade. Ele comentou 
que no caso dos fertilizantes tanto a indústria fabri-
cante quanto as revendas ou tradings vêm bancando 
parte do aumento de custos com o frete, que compõe 

o preço desses insumos. “Ha-
via dúvida se o fertilizante com 
frete tabelado chegaria às pro-
priedades, porque as empresas 
resolveram bancar a diferença 
com ônus para a indústria. Mas 
em parte as empresas bancaram 
e em parte as indústrias tam-
bém bancaram”, afirmou.

Por outro lado, o ministro ana-
lisou que o tema dos transpor-
tes ainda vem causando dores 
de cabeça ao campo. Ele ci-
tou uma resolução recente do 
Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran) que passou a proibir o transporte de fardos 
de algodão que ultrapassem a altura da carroceria do 
caminhão. “No Mato Grosso, o algodão chegava pas-
sar 40 cm da carroceria, mas essa mudança vai custar 
R$ 90 reais a mais por tonelada. São essas coisas que 
vão matando o setor agrícola. Aí vem o frete e o risco 
aumenta. Para você perder uma safra não custa mui-
to”, advertiu.

Fonte: BeefPoint

ção dos preços. Em São Paulo, o aumento da disponi-
bilidade de boiadas fez com que as escalas andassem e 
agora alguns frigoríficos aproveitam para tentar ofer-
tar preços até R$3,00 abaixo da referência pela arroba.

Em Goiás, a pressão é mais intensa, principalmente 
na região Sul do estado. Por lá o preço do boi caiu e a 
arroba, que no começo da semana era negociada, em 
média, por R$143,00, é negociada hoje ao redor de 
R$141,00. O gado confinado deve continuar ajudando 
a indústria e o consumo deve se enfraquecer nesta se-

gunda metade do mês. Estes fatores devem manter o 
cenário de preços fracos.

Fonte: Scot Consultoria
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Eventos

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE FROTAS

Objetivo: Uma discussão e revisão dos aspectos relevantes de uma gestão de 
frotas para transporte rodoviário, além da ampliação de vínculos com gesto-
res de diversos segmentos do setor industrial e de serviços.

Data: 26 à 28/11/2018 (segunda à quarta-feira) | Horário: 18:30 às 22:30
Local: CIEMG Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Cemig, Contagem /MG
Investimento: R$ 350,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 500,00 
para não associados (PF e PJ).

Saiba mais: http://bit.ly/2yoEFs2

LIDERANÇA DE ALTO IMPACTO – ATITUDE PARA REALIZAR | CONTAGEM

Objetivo: Realizar uma transição comportamental, buscando que o gestor entenda e pas-
se a valorizar seu papel como líder. Este treinamento propicia um reforço sobre o papel do 
líder de indivíduos, sobre as competências necessárias para deixar de atuar essencialmen-
te como técnico e passar a atuar como um gestor de pessoas.

Data: 22 à 25/10/2018 (segunda à quinta-feira) | Horário: 18:30 às 22:30
Local: CIEMG - Av. Babita Camargos, 766 - Praça da Cemig, Contagem
Investimento: R$ 413,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 590,00 para não 
associados (PF e PJ).

Saiba mais: http://bit.ly/2PHNNPj


