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Destaque
Boas-vindas aos nossos novos alunos do Curso SENAI - Aprendizagem industrial

Processamento de Carne 1º Semestre/ 2019

Na última quanta- feira estivemos SENAI- Amé-
rico René Gianetti – para desejar boas-vindas aos 
nossos novos alunos do Curso SENAI - Aprendi-
zagem industrial Processamento de Carne 1º Se-
mestre/ 2019, em forma de bate-papo descontraído.    
       
O SENAI- Américo Renê Giannetti e SINDUS-
CARNE contam sempre para este projeto, com 
grande apoio de nossas Indústrias parceiras a con-
tribuição dos representantes do Recursos Hu-
manos, também com ex. alunos e colaboradores. 
As Boas-vindas no formato bate-papo, trouxe ex-
pressivos resultados positivos. O projeto surgiu da 
necessidade de conhecer melhor nossos novos alu-

nos- aprendizes, apresenta los às oportunidades do 
setor e projeção profissional, inclusive com depoi-
mentos de cases de sucesso profissionais do setor.   
  
Na ocasião nossa ex. aluna da turma de 2017, Lauan-
da Gabrielle Souza da Fonseca Veríssimo, atualmen-
te profissional do controle de qualidade, relatou à 
sua trajetória  desde a escolha do curso, o proces-
so de estudos como aprendiz  até sua contratação 
como colaboradora da Indústria Tropeira Alimen-
tos, a qual relatou “ muito satisfeita com escolha.”  
 
Participou de nosso bate-papo, Débora Teixeira 
Barreiros Ferreira, Analista de Recursos Humanos, 
também da Indústria parceira Tropeira Alimen-
tos. A psicóloga ponderou acerca da postura pro-
fissional do aluno e colaborador, e o diferencial das 
turmas e profissionais advindos do Curso SENAI - 
Aprendizagem industrial Processamento de Carnes.   
 
 A tarde foi bastante produtiva e os alunos in-
teragiram e apresentaram se, manifestando in-
teresse em conhecer as oportunidades de de-
senvolvimento no setor através da qualificação.   
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Lilliane Ribeiro Saldanha, supervisora do Senai Américo René Gia-
netti, ressaltou a importância da parceria ALUNO/INDÚSTRIA/
SINDUSCARNE e SENAI para ao sucesso e desenvolvimento dos 
profissionais e consequentemente o setor e toda a cadeia produtiva.  
“Esta é uma excelente oportunidade de inserção no mercado de trabalho 
não só para o primeiro emprego, mas, para uma vida profissional.”

Fonte: Sinduscarne

SUÍNOS

 Fonte: ASEMG - Acesso: 15/02/19

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 15/02/19

Cotações

Mercado

Fonte: AVIMIG - Acesso em 15/02/19

FRANGO
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É com muito orgulho e alegria que começamos a ges-
tão (2019 – 2022) com novos olhares e cheios de espe-
rança! Vamos juntos trabalhar para fortalecer o IMA, 
referência nacional em defesa agropecuária.  Somos 
sem dúvida os profissionais mais qualificados e com-

prometidos neste segmento em todo o Brasil. Temos 
uma excelente relação com o setor produtivo, uma 
estrutura organizacional efetiva e somos modelo em 
tecnologia e inovação. É um prazer colaborar com o 
crescimento do agronegócio mineiro. O IMA é uma 

Mensagem do Diretor-geral

As negociações de suíno vivo e carne suína voltaram 
a se aquecer na segunda semana de fevereiro após um 
ritmo mais lento no começo do mês, disse o Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). 
Em relatório semanal, pesquisadores dizem que o nú-
mero de animais para abate diminuiu, o que, associa-
do à maior procura pela proteína suína, levou à alta 
dos preços.

“O ajuste entre oferta e demanda refletiu de modo 
mais significativo nas carcaças e, posteriormente, no 
suíno vivo. Já para os cortes, a recuperação nos preços 
está mais lenta”, disse o Cepea.

+ Suíno: menor demanda pressiona cotação do ani-
mal vivo
+ Futuros da soja têm tendência de baixa com elimi-
nação de suínos na China

A carcaça especial suína negociada no atacado da 
Grande São Paulo subiu 1,2% no período de 5 a 12 
de fevereiro, com negócios a uma média de R$ 5,74 o 
quilo na terça-feira. Na mesma base de comparação, a 
alta de preços para a carcaça comum foi de 3,3%, para 
R$ 5,54/kg. Quanto ao suíno vivo, o preço subiu em 
sete dias na maior parte das regiões, segundo o Cepea. 

No Sul de Minas, a alta foi de 4,4% no preço do animal 
entregue no frigorífico, negociado a R$ 3,77/kg, em 
média, na terça-feira.

No norte do Paraná, a elevação foi de 3,8%, para R$ 
3,62/kg. Na região de Bragança Paulista, Campinas, 
Piracicaba, São Paulo e Sorocaba, houve alta de 0,1%, 
com negócios a R$ 3,64/kg na terça.

Para os cortes, apenas o carré teve valorização nos úl-
timos sete dias (0,4%), com preço médio de R$ 6,69/
kg na terça-feira. As cotações do lombo tiveram queda 
de 0,1%; as da paleta desossada, 0,5%; e as do pernil 
com osso, 4%.

Fonte: Globo Rural

Cepea: preços de suínos sobem com menor volume para abate e alta da demanda

O número de animais para abate diminuiu, o que, associado à maior procura pela proteína,
levou à alta
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instituição que trabalha para o produtor rural por 
meio da defesa agropecuária, inspeção e certificação 
de produtos, agregando valor ao produto mineiro e 

abrindo novos mercados, crian-
do renda, emprego e qualidade 
de vida no campo. Assumimos a 
gestão e, dentro de nossas prio-
ridades de trabalho, está a corri-
da para a retirada da vacinação 
contra a febre aftosa em 2021, 
um grande ganho para a agro-
pecuária mineira, haja vista que 
deixaremos de vacinar cerca de 
24 milhões de animais por ano. 

Com status de área livre sem vacinação, vamos abrir 
novos mercados e teremos um comércio mais amplo 
para nossos produtos. É muito importante sensibili-
zarmos para este desafio. Deixo aqui meu apelo para 
os produtores rurais: que eles continuem cumprindo 
a nossa tabela de vacinação para que possamos em 
2021 consagrar a questão da febre aftosa, encerrando 
este capítulo da defesa agropecuária em Minas Gerais.

Outro tema importante são os consórcios públicos, 
que irão fortalecer nosso trabalho. A grande extensão 
territorial de Minas é um desafio para a inspeção de 
produtos de origem animal. Precisamos do apoio da 
Emater, das Prefeituras Municipais e do Sebrae para 
descentralizarmos estas ações. Os consórcios públicos 
irão viabilizar e facilitar o trabalho das agroindústrias, 
permitindo que façam o registro do estabelecimento 
no próprio município e consigam comercializar o 

produto em todo o estado de Minas Gerais, que pre-
cisa impulsionar a máquina para produzir emprego e 
renda. Iremos trabalhar também para a regulamenta-
ção da legislação que trata dos queijos artesanais de 
Minas.

Outra prioridade de nossa gestão são os servidores do 
IMA, nosso maior patrimônio. Vamos nos empenhar 
para melhorar a qualificação e capacitação dos servi-
dores,  impulsionando a integração com seus respec-
tivos setores, em prol de uma fiscalização educativa e 
não meramente punitiva. Uma fiscalização que ensina 
antes para depois cobrar.  Neste contexto também es-
tão incluídas a revisão da legislação e um novo códi-
go de defesa agropecuária. Aliás, já temos um projeto 
aprovado em parceria com Fapemig/UFMG.

Destaco também a importância da modernização ins-
titucional que permitirá a desburocratização, a sim-
plificação de processos e o acesso dos produtores aos 
serviços via web. O IMA tem uma equipe compro-
metida, composta por servidores na sede da Cidade 
Administrativa, nas 21 coordenadorias regionais e em 
209 escritórios seccionais distribuídos em todo o ter-
ritório mineiro, onde estamos à disposição para rece-
ber os produtores rurais. Com nosso trabalho, vamos 
alavancar Minas Gerais! Que o agronegócio mineiro 
se sobressaia cada vez mais, gerando emprego e renda 
para o campo, garantindo a qualidade de vida.

Um abraço a todos!
Thales Fernandes - Diretor-geral do IMA.

Fonte: IMA

As exportações brasileiras do agronegócio atingiram 
US$ 6,63 bilhões no primeiro mês do ano, 7,4% aci-
ma dos US$ 6,17 bilhões de janeiro do ano passado. 
No acumulado de 12 meses, entre fevereiro de 2018 

e janeiro último, o resultado chegou a US$ 102,14 
bilhões, em alta de 6% em comparação com os US$ 
96,32 bilhões dos 12 meses imediatamente anteriores. 
As importações de produtos do agro totalizaram US$ 

Exportações do agronegócio sobem 6% em 12 meses e somam US$ 102,14 bilhões
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14,04 bilhões, com retração de 0,5% em relação ao pe-
ríodo anterior. Com isso, o saldo no período foi de 
US$ 88,10 bilhões (+7,2%).

Os principais desempenhos por segmentos do agro 
foram complexo soja, com 40,3% de participação; 
carnes, com 14,2%; produtos florestais, com 14,1%; 
complexo sucroalcooleiro, com 7%; e cereais, farinhas 
e preparações, com 5%.

De acordo com a Secretaria do Comércio e de Rela-
ções Internacionais do Mapa, esses produtos que re-
presentaram 79,1% do total exportado pelo setor do 
agro entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2018, agora 
passaram a representar 80,8%. O aumento da concen-
tração se deve à expansão das vendas do complexo 
soja e de produtos florestais, especialmente farelo de 
soja e em grão e celulose.

As exportações do complexo soja aumentaram de 
US$ 31,79 bilhões para US$ 41,20 bilhões (+29,6%), 
com incremento de 22,1% no quantum comercializa-
do, além de alta na cotação média dos produtos do 
setor à taxa de 6,2%.

Metade para Ásia
A Ásia segue como principal destino dos produtos 
brasileiros do agro. As vendas para o continente atin-
giram US$ 52,33 bilhões, 17,8% a mais em compara-
ção com o período entre fevereiro de 2017 e janeiro 
de 2018 (US$ 44,43 bilhões). A participação da região 
passou de 46,1% para 51,2%.

O segundo principal bloco de destino nos últimos 
doze meses, a União Europeia, apresentou incremento 
de 5,2% nas aquisições de mercadorias brasileiras no 
setor, alcançando US$ 17,80 bilhões, ante US$ 16,93 
bilhões nos doze meses imediatamente anteriores 
(-US$ 873,50 milhões).

Quando se trata de países, a China permanece como 
o principal destino, com a cifra de US$ 35,96 bilhões, 
quase 69% das exportações agropecuárias brasileiras 
para a Ásia. Em relação ao período anterior, houve 
expansão de 34% no valor exportado. Para os Esta-
dos Unidos, segundo principal destino, as vendas di-
minuíram de US$ 6,79 bilhões para US$ 6,74 bilhões 
(-0,6%).

No mês
Em janeiro, as importações no setor cresceram 0,5%, 
passando de US$ 1,236 bilhão em janeiro do ano an-
terior para US$ 1,242 bilhão. O índice de quantum 
subiu 1% enquanto o de preço caiu 0,5%, resultando 
nessa expansão de 0,5% nas importações.

Nas exportações, o crescimento se deveu ao índice de 
quantum das exportações, que subiu 8,9%, enquanto 
o índice de preço caiu 1,3%. A participação no total 
das exportações do país foi de 35,7%, ante 36,2% em 
janeiro de 2018, em em função do maior crescimento 
das exportações dos demais setores.

O montante representou 42,3% do total das vendas 
externas brasileiras, ante 43,8% em igual período no 
ano passado..

Fonte: IMA
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Parceria

Eventos

GESTÃO EFICAZ DE ALMOXARIFADO

Objetivo: Desenvolver e consolidar conhecimentos e ferramentas essenciais à gestão efi-
ciente de almoxarifado, bem como demonstrar sua interface e impactos nos processos 
logísticos e financeiros da empresa.

Data: 25 e 26/02/2019 (segunda e terça-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Praça da Cemig – Contagem / MG

Investimento: R$ 280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não 
associados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2GL7NyG

GERENCIAMENTO DE COMPRAS - REDUZA CUSTOS E GANHE EFICIÊNCIA

Objetivo: Desenvolver habilidades, para a gestão eficaz dos procedimentos de compras e 
administração do estoque.

Data: 25 à 27/02/2019 (segunda à quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida 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). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2BCIOu6


