
 

 

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 

21 de Junho de 2019

InfoCarne
Informativo Sinduscarne:  Notícias do setor da carne

Edição 203

Destaque

Mercado Cotações

Eventos

Vaca louca: comitê do 
Ministério da Agricultu-
ra vai atualizar normas 
de erradicação

Saem de Paranaguá 
38% da carne de frango 
exportada pelo Brasil

Fiscalização do Tra-
balho: Implantação do 
e-Social e como receber 
o fiscal do trabalho 

Valor da Produção 
Agropecuária de R$ 600 
bilhões deve ser o segun-
do maior da história

Blindagem Empresarial 
Trabalhista - Como evi-
tar problemas e escapar 
das armadilhas da Refor-
ma Trabalhista

Mercado do boi gordo 
subindo



 

 

InfoCarne Nro 203 21 de Junho de 2019

2

Destaque

O Ministério da Agricultura criou um comitê que 
vai revisar as normas para vigilância, controle, erra-
dicação, certificação e emergência sanitária do mal 
da vaca louca (encefalopatia espongiforme bovina). 
Também serão modernizadas as análises laboratoriais 
para diagnóstico da doença. A medida será aplicada 
com atualizações do Código Terrestre de Animais da 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), infor-
mou a pasta em comunicado.

O grupo foi criado pela Portaria 44 e contará com 
pesquisadores de universidades, além de membros 
do ministério. As ações imediatas do comitê serão a 
análise dos pedidos de atualização da legislação do 
programa do ministério para a doença e inclusão de 
novas descobertas e conhecimentos sobre as encefa-
lopatias.

Saiba o que é e como surgiu o Mal 
da Vaca Louca

Ainda de acordo com a nota, atu-
almente, a OIE classifica o Brasil 
com o menor grau de risco para a 
vaca louca: “Insignificante”. A pior 
situação é a do risco desconhecido. 
Existe ainda o risco controlado, 
no qual se enquadram alguns pa-
íses da Europa. A encefalopatia es-
pongiforme bovina é uma doença 
degenerativa que atinge o sistema 
nervoso do gado e seus sintomas 
incluem agressividade e falta de 
coordenação.

O último caso atípico de vaca louca no Brasil foi con-
firmado em 2014, pelo Laboratório Nacional Agrope-
cuário em Pernambuco (Lanagro-PE), do ministério, 
em uma vaca de 12 anos de idade, de uma fazenda de 
Mato Grosso. “Foi considerado atípico pois o animal 
não consumia ração de origem animal (restos de car-
ne, miúdos e medula óssea), que pode conter a prote-
ína que desencadeia a doença no cérebro do bovino. 
O animal foi abatido e destruído em 19 de março da-
quele ano”, lembra o ministério. Foram feitas inves-
tigações em 11 propriedades próximas da fazenda e 
sacrificados 49 animais nascidos um ano antes e um 
ano depois do animal com a encefalopatia.

Fonte: Canal Rural

Vaca louca: comitê do Ministério da Agricultura vai atualizar normas de erradicação
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BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 21/06/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

Cotações

Mercado

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,10
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,40

Fonte: AVIMIG - Acesso em 21/06/19

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 21/06/19

CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx
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O Valor Bruto da Produção Agropecuária deste ano 
(VBP), estimado em R$ 600,93 bilhões, está próximo 
ao recorde alcançado em 2017, de R$ 604,16 bilhões 
(em termos reais), que foi o maior desde o início da 
série em 1989.

A alta em relação ao fechamento do ano passado é de 
1,4%. De acordo com José Garcia Gasques, coordena-
dor-geral de Estudos e Análises da Secretaria de Po-
lítica Agrícola do Ministério da Agricultura, o mon-
tante não deve ficar muito diferente até o fim do ano, 
uma vez que faltam apenas as culturas de inverno e o 
trigo para o fechamento.

A pecuária vem liderando o crescimento, com au-
mento real de 4,1%, revelando recuperação da ativi-
dade, enquanto as lavouras se mantêm estáveis em 
relação ao ano anterior com valor parecido ao do ano 
passado.

“Há uma quantidade relativamente grande de pro-
dutos que vêm apresentando bom de-
sempenho”, destaca Gasques. “Mas os de 
maior destaque são algodão, amendoim, 
banana, batata inglesa, feijão, laranja, 
milho, tomate e trigo”. Alguns se recupe-
raram na comparação com 2018. “Cabe 
observar que os resultados favoráveis de 
feijão e milho devem-se à segunda safra 
do milho, que teve aumento excepcional 
de produtividade, e à segunda e terceira 
safras do feijão”.

Na pecuária, o crescimento deve-se 
principalmente a bovinos, suínos e fran-
gos. Entre esses, o destaque maior é do 
frango, com crescimento de 13% no va-

lor da produção. As duas atividades com pior resulta-
do são leite e ovos, ambos com redução do VBP.

Produtos com redução de faturamento são o café 
(23,8%), Arroz (7,5%), cana-de-açúcar (5,4%), man-
dioca (9,6%), soja (13,6%) e uva (5,4%). A maior re-
dução absoluta ocorreu em soja, na ordem de R$ 20 
bilhões. “São poucos produtos, mas com peso enorme 
no valor da produção”, observa o coordenador. “Es-
ses vêm afetando negativamente o resultado do PIB 
(Produto Interno Bruto) agropecuário, como o IBGE 
apresentou nas Contas Nacionais ao divulgar os dados 
do primeiro trimestre.

Preços maiores do que os do ano passado têm sido ob-
servados em diversos produtos. Isso vem ocorrendo, 
principalmente, com amendoim, banana, batata-in-
glesa, cebola, feijão, laranja e tomate. Com exceção de 
amendoim e laranja, os outros têm variação de preços 
determinada principalmente pela estacionalidade.

Fonte: BeefPoint

Valor da Produção Agropecuária de R$ 600 bilhões deve ser o segundo maior da história
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No fechamento do mercado do boi gordo da última 
terça-feira (18/6), o mercado seguiu a tendência de 
alta esboçada no dia anterior.

Em São Paulo, com as programações de abate andan-
do com dificuldade, os preços do boi gordo subiram 
pelo terceiro dia seguido. A alta acumulada desde sex-
ta-feira (14/6) foi de R$3,00/@ e o boi tem sido ne-
gociado, em média, por R$152,50/@, à vista, livre de 
Funrural.

Negócios acima desta referência de bovinos bonifica-
dos com a classificação para China estão ocorrendo 
aos poucos, já que muitos frigoríficos estão colocando 
os animais de contrato a termo nas escalas.

Já no mercado de novilhas, com a retomada da expor-
tação, a liquidez retornou e os preços praticamente 
voltaram aos mesmos patamares de antes da suspen-
são dos embarques. O mercado de vacas, apesar de ter 
retomado a normalidade, está com menos negócios. 

Grande parte desta produção é destinada ao mercado 
doméstico e como o consumo interno está fraco al-
guns frigoríficos não estão comprando esta categoria.

O feriado desta semana resulta em um dia a menos 
de compra e a associação entre a oferta tímida do pri-
meiro giro de confinamento e as boiadas de contrato 
para China acabando deve fazer com que o mercado 
mantenha a força em curto prazo.

Fonte: Scot Consultoria

Mercado do boi gordo subindo 
 

De janeiro a maio de 2019, as vendas externas brasilei-
ras de carne de frango somaram 1,6 milhão de tonela-
das. Deste total, 637,6 mil toneladas foram movimen-
tadas no Porto de Paranaguá. Isso representa mais de 
38% de todo o frango congelado exportado pelo Brasil 
neste ano. O resultado mantém o Paraná como o prin-
cipal exportador do produto nacional. O desempenho 
paranaense está à frente, inclusive de Santa Catarina, 
outro grande exportador, que embarcou 626,9 mil to-
neladas no período. “A estrutura para armazenagem 

frigorificada no Interior do Estado e em Paranaguá e 
a eficiência no embarque dos contêineres foram fun-
damentais para alcançar esse desempenho”, explica o 
presidente da empresa pública Portos do Paraná, Luiz 
Fernando Garcia.

ACIMA DA MÉDIA - O Estado apresentou cresci-
mento acima da média nacional, tanto em quantida-
de quanto em faturamento, na comparação com os 
primeiros cinco meses de 2018. Dados da Associação 

Saem de Paranaguá 38% da carne de frango exportada pelo Brasil
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Brasileira de Proteína Animal (ABPA) mostram que 
o Paraná registrou saldo positivo de 10,6% em peso e 
13,6% em receita. No País, o crescimento foi de 3,6% 
e 6,3%, respectivamente. Beneficiada por preços mais 
altos, a receita brasileira gerada com as vendas do 
produto foi de U$ 2,7 bilhões, entre janeiro e maio. A 
receita paranaense foi de U$1 bilhão, segundo o Mi-
nistério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC)

DIFERENCIAL - O produto exportado via Parana-
guá tem como principal origem os produtores do Pa-
raná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O prin-
cipal destino são China, Japão, Emirados Árabes e 
Arábia Saudita.

Para Rodrigo Buffara Farah Coelho, gerente-geral do 
Grupo Cotriguaçu em Paranaguá, os números resul-
tam dos serviços de excelência prestados pelo Termi-
nal de Contêineres de Paranaguá (TCP) – empresa 
que opera este tipo de carga congelada no cais público.
“A escolha pela TCP evidencia que o terminal está 
preparado para atender a demanda da indústria de 
cargas congeladas e o protagonismo do Paraná, pri-
meiro do Brasil em produção de frango. Nosso grupo 
é a cooperativa que mais exporta carne congelada no 
país, quase que inteiramente movimentando via Pa-

ranaguá”, conta. Segundo ele, um dos diferenciais é 
a estrutura existente também no Interior do Estado. 
“Temos uma unidade de armazenagem frigorífica lo-
calizada em Cascavel e que nos permite transportar as 
cargas até Paranaguá via modal ferroviário”, completa
O Grupo Cotriguaçu é formado por quatro cooperati-
vas da Região Oeste do Paraná: C. Vale, Copacol, Co-
opavel e Lar. Juntas, elas são responsáveis por 35% do 
total de carga congelada movimentada em Paranaguá, 
no último mês.

RECORDE - Em Paranaguá, o número de contêine-
res refrigerados, para transporte de carne de frango, 
cresceu 328% neste ano. De janeiro a maio de 2019, 
foram 19.484 unidades. Em 2018, no mesmo período, 
foram 4.553.

Em maio, a TCP registrou movimentação recorde de 
contêineres refrigerados. Foram 8.442 contêineres, 
chamados de reefer, sentido exportação, quebrando a 
marca de 8.236 registrada em junho de 2017.

No acumulado do ano, já são 35.369 unidades movi-
mentadas. Nos cinco primeiros meses de 2018, foram 
32.134 unidades. “O recorde da movimentação em 
cargas refrigeradas deve-se a um forte trabalho co-
mercial realizado pela TCP e à capacidade operacio-
nal, já que o Terminal é o único com conexão direta 
com a ferrovia e tem o maior parque de tomadas re-
efer da área de influência”, explica Alexandre Rubio, 
diretor Comercial da TCP.

O executivo conta que o Terminal tem condições de 
operar mesmo em situações climáticas adversas. “A 
estrutura funciona sete dias por semana, 24 horas, 
mesmo em períodos mais chuvosos. Mantemos sem-
pre a capacidade total de operação, sem restrições para 
a atracação dos navios”, ressalta. Além disso, a TCP 
conta com o maior parque de tomadas reefer do país. 
São 3.624 tomadas e 153 torres metálicas espalhadas 
no pátio que servem de acesso para o monitoramento 
e conexão/desconexão dos contêineres.

Fonte: UOL
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Parceria

Eventos

BLINDAGEM EMPRESARIAL TRABALHISTA - COMO EVITAR PROBLEMAS E
ESCAPAR DAS ARMADILHAS DA REFORMA TRABALHISTA

Objetivo: Esclarecer as mais importantes obrigações trabalhistas que impactam no dia-a-
-dia de uma empresa, além de indicar caminho mais seguro para empresário e gestores 
seguirem ao tomar decisões internas.

CLIQUE AQUI CASO TENHA INTERESSE NESTE CURSO: http://bit.ly/2J0DgMK

Homenagem Sinduscarne
Aniversariantes da Semana

 Dia 28 Gulity Glaycon Vidal de Souza - Assistente Sindical

 Dia 28 Helbert Carlos Ramires - Diretor Administrativo

FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO: IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL E
COMO RECEBER O FISCAL DO TRABALHO 

Objetivo: A fiscalização do trabalho seguirá novos rumos a partir da implantação do eSo-
cial. Por isso, as empresas devem não só preparar-se para essa nova realidade, como tam-
bém adotar procedimentos para receber o fiscal do trabalho em seu estabelecimento, já 
que as inspeções não deixarão de ocorrer, pelo contrário, se intensificarão.

CLIQUE AQUI CASO TENHA INTERESSE NESTE CURSO: http://bit.ly/2FfGB9R


