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Destaque

“Essa homenagem não é apenas a mim, mas também 
para todos os produtores brasileiros”, afirma Alysson 
Paolinelli, ex-ministro da Agricultura e atualpresi-
dente-executivo da Associação Brasileira dos Produ-
tores de Milho (Abramilho), ao saber que vai receber 
a comenda Construtor do Progresso, concedida pela 
FIEMG. “Estou encarando como um reconhecimento 
pelo esforço de mais de 50 anos no desenvolvimento 
da agricultura tropical no Brasil”, celebrou.

A entrega da homenagem será feita no dia 23/05, na 
Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, durante a so-
lenidade do Dia da Indústria 2019. A medalha é o 
reconhecimento do setor industrial ao trabalho pelo 
desenvolvimento do cerrado brasileiro realizado por 
Paolinelli. Dentre as muitas atuações na área, o presi-
dente-executivo da Abramilho é reconhecido por mo-
dernizar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa). “Fui apenas uma peça em uma grande 
engrenagem, cujo objetivo foi desenvolver uma po-
lítica de inovação para os agricultores brasileiros”, 

pondera.  O mineiro de Bambuí, formado 
em Agronomia pela Escola Superior de 
Agronomia de Lavras (Esal), foi também 
o responsável pela criação de assentamen-
tos para 720 produtores. “Assim eles co-
meçaram a caminhada pela conquista do 
cerrado. Transformamos o bioma em uma 
das áreas mais produtivas que o mundo já 
conheceu”, afirma, lembrando que foi por 
meio desses e de outros instrumentos que 
o Brasil se tornou imbatível na produção 
agrícola tropical.

Dentre as inúmeras homenagens já recebidas por Pa-
olinelli, está a World Food Prize (2006), que é uma 
premiação equivalente ao Nobel da Alimentação. 

Dia da Indústria – Criado em 1957, pelo presidente 
Juscelino Kubitschek, o Dia da Indústria foi uma ho-
menagem a Roberto Simonsen, patrono da indústria 
nacional. No mesmo ano, a CNI criou a Medalha do 
Mérito Industrial, para homenagear industriais de 
destaque na cena nacional. A FIEMG passou a cele-
brar a data três anos depois, em 1960, na gestão de 
Fábio de Araújo Motta, presidente da FIEMG à época.

Dia da Indústria

Data: 23/05 Horário: 20h Local: Sala Minas Gerais 
- Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro Preto, Belo Ho-
rizonte - Informações: jornalismo@fiemg.com.br
(31) 3263-7753 | 4555 | 4512.

Fonte: FIEMG

Agricultura mais forte e trabalho reconhecido

Ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli, é homenageado pela FIEMG
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BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 24/05/19

Cotações

Mercado

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,90
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,50

Fonte: AVIMIG - Acesso em 24/05/19

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 24/05/19
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Foi realizada, no dia 22/05, na sede da FIEMG, a reu-
nião mensal da Câmera da Indústria de Alimentos. 
Flávio Roscoe, presidente da Federação, participou 
do encontro e destacou o trabalho conjunto realiza-
do pelos sindicatos e a diretoria da instituição. “Nossa 
mobilização tem gerado resultados para as empresas”, 
disse Roscoe, citando algumas medidas que tem con-
tribuído para a desburocratização nos governos esta-
dual e federal.

Durante o encontro estiveram em debates assuntos 
como Passaporte Aduaneiro Internacional e o Ata 
Carnet, que isenta a empresa de pagar impostos na ex-
portação temporária. “Empresas emitem o passaporte 
para levar equipamentos e, mesmo, produtos para a 
participação de feiras”, citou Rebecca Macedo, geren-
te do Centro Internacional de Negócios da FIEMG. 
Também foi tema da reunião o trabalho realizado 

pelo Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e 
Bebidas. O espaço, que fica no Centro de Inovação e 
Tecnologia SENAI FIEMG, oferece serviços tecnoló-
gicos integrados para agregar valor a alimentos e be-
bidas, transformando matérias-primas em produtos 
prontos e semi-prontos, com garantia da segurança 
dos alimentos.

Outros assuntos tratados foram: NR36, o curso Pro-
grama de Autocontrole na Indústria de Produtos de 
Origem Animal, as alterações na Portaria 210/98, so-
bre abate de francos, e as atualizações referentes à ro-
tulagem de alimentos. A Câmara da Indústria de Ali-
mentos é presidida por Mário Marques, presidente do 
Sindicato de Cerveja e de Bebidas (SINDIBEBIDAS) e 
se reúne mensalmente na FIEMG para discutir assun-
tos de interesse do setor.

Fonte: FIEMG

Trabalho conjunto é destaque na reunião da Câmara da Indústria de Alimentos

Participação dos representantes do Sinduscarne
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Tendo em vista a ocorrên-
cia de focos de Peste Suína 
Clássica (PSC) no Nordes-
te do Brasil e o impacto 
sanitário, econômico e so-
cial que a doença poderia 
causar, caso acometesse de 
suínos em nosso estado, o 
CRMV-MG e o Instituto 
Mineiro de Agropecuária 
(IMA), em parceria com o 
Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e com a Associa-
ção de Suinocultores do 
Estado de Minas Gerais 
(ASEMG), promovem en-
contros junto a suinoculto-
res e médicos-veterinários 
que atuam na área, a fim de 
debater as medidas de prevenção à doença.

O primeiro encontro ocorre no dia 28 de maio, na 
sede do MAPA, em Belo Horizonte. Já o segundo 
evento ocorre no dia 30 de maio, na sede do MAPA, 
em Uberlândia. Serão proferidas palestras sobre o 
combate a Peste Suína Clássica, pelo assessor-técni-
co da presidência do CRMV-MG, dr. Messias Lôbo 
Júnior; pelo presidente da Asemg, João Leite; e por 
médicos-veterinários do IMA e do MAPA. 

Também participarão do evento médicos-veterinários 
que atuam como responsáveis técnicos em granjas de 
diferentes municípios, como Viçosa, Patos de Minas, 
Ponte Nova e Pará de Minas. Os suinocultores ou 
médicos-veterinários interessados em participar do 
evento deverão entrar em contato com o CRMV-MG 
através do telefone (31) 3311-4159, para Belo Hori-
zonte, ou no (34) 3210-5081 / 3235-7684, para Uber-
lândia.

Confira a programação e saiba mais:
http://bit.ly/2VNpO36

Fonte: CRMV/MG

Conselho Ativo

CRMV-MG, IMA, MAPA e ASEMG promovem Encontro Mineiro
sobre Peste Suína Clássica
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Uma onda de pânico se alastra entre produtores de 
carne franceses após a comissária europeia de Comér-
cio, Cecilia Malmström, afirmar que a União Europeia 
e o Mercosul se aproximam de um acordo de livre-
-comércio. “Estamos nos aproximando”, disse Malms-
tröm nesta quarta-feira sobre este acordo com o bloco 
formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O 
tratado é negociado há mais de 20 anos e sua última 
rodada de diálogos em março passado foi, para ela, 
“um sucesso”.

O principal sindicato agrícola francês, a Federação 
Nacional dos Sindicatos Exploradores Agrícolas (FN-
SEA), reagiu imediatamente em um comunicado, no 
qual alertou sobre “as consequências catastróficas que 
este acordo teria na agricultura europeia e francesa”.

“Brasil e Argentina, onde os modelos de produção es-
tão sujeitos a normas ambientais, sociais e fitossanitá-
rias muito inferiores às vigentes na França, se benefi-
ciam de custos de produção altamente competitivos”, 
afirma a FNSEA. Para esta federação, os produtores 
franceses, que já têm dificuldades devido a uma pro-
funda crise no setor “não sobreviverão durante muito 
tempo diante de importações maciças de açúcar, car-
ne bovina, de frango, ou milho desses países”.

Malmström não descartou que as atuais discussões 
passem do nível dos negociadores ao político em 
julho. “É possível”, afirmou. Contudo, moderou seu 
“otimismo” ao lembrar que “há quase cinco anos disse 
que estávamos prestes a alcançá-lo”.

- ‘Produto sensível’ - Até agora, um dos maiores obs-
táculos para a assinatura foi a abertura do mercado 
europeu à carne do bloco sul-americano, sobretu-
do na França. A Federação de Produtores Bovinos 

(FNB), que representa 82 mil pecuaristas franceses, 
está muito preocupada porque o acordo em discussão 
prevê que os quatro países do Mercosul exportem 99 
mil toneladas de carne bovina à Europa anualmente 
sem tarifas.

Esse volume se somaria às 270 mil toneladas de carne 
bovina que os países já podem exportar à Europa, in-
dica a Federação.

Sua preocupação também vem do fato de acreditarem 
que as normas sanitárias nos países do Mercosul não 
são tão exigentes quanto na Europa. Eles denunciam 
que os produtores sul-americanos recorrer à utiliza-
ção de hormônios de crescimento, antibióticos e pes-
ticidas proibidos na UE.

“Queremos alertar os futuros deputados europeus (...) 
que sob nenhum pretexto este acordo deve ser acei-
tado”, pediu Bruno Dufayet, presidente da FNB, em 
uma entrevista coletiva em Paris, poucos dias antes 
das eleições para o Parlamento Europeu.

Segundo esta federação, a carne, que é um “produto 
sensível” deve ser “eliminada” por completo de todos 
os acordos de livre-comércio que estão sendo nego-
ciados pela UE.

- ‘Impacto catastrófico’ - A preocupação com a imi-
nência deste acordo não atinge apenas a França. A 
Coordenadoria de Organizações de Agricultores e 
Pecuaristas espanhóis (Coag) também alerta para os 
prejuízos que este tratado causaria a todo o bloco eu-
ropeu.

“Um acordo bilateral com o Mercosul teria um impac-
to catastrófico no setor agrícola da UE”, afirmam fon-

Produtores de carne franceses vivem pânico por acordo UE-Mercosul
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Parceria

Eventos

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES GERENCIAIS

Objetivo: O curso possibilita a ampliação de competências que sustentam a performance 
da liderança e as bases  da gestão de pessoas. É dirigido a empreendedores e gestores 
que possuem o desafio de alcançar resultados cada vez mais diferenciados por meio de 
pessoas, com equipes alinhadas e engajadas ao negócio.

Data: 28 e 29/05/2019 (terça e quarta-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 as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2Jc66eW

FERRAMENTAS DE VENDAS - TURBINE SEUS RESULTADOS

Objetivo: Elaborar com os participantes as estratégias e ferramentas disponíveis para pla-
nejar e implantar uma máquina de vendas na empresa e aumentar a previsibilidade dos 
resultados.

Data: 31/05/2019 (sexta-feira) | Horário: 9h às 18h
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 as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

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

tes da Coag. “Quase 80% da carne bovina importada 
pela UE é proveniente do Mercosul (...), de modo que 
consideramos que não são necessários contingentes 
adicionais livres de tarifas aduaneiras”, acrescentaram.
Os países da UE e do Mercosul tentam desde 1999 

criar um espaço de livre-comércio de cerca de 760 mi-
lhões de pessoas dos dois lados do Atlântico. Os diálo-
gos ficaram estagnados durante anos após uma troca 
de ofertas fracassada em 2004, mas foram retomados 
novamente em 2010.

Fonte: Estado de Minas


