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Destaque

Foi realizada nesta terça-feira, dia 24/09, na Expo-
meat 2019, II Feira Internacional de Processamento 
e Industrialização de Aves, Bovinos, Ovinos, Suínos 
e Pescados, a solenidade de entrega do Prêmio Carne 
Forte 2019.

O Prêmio é um reconhecimento anual voltado às per-
sonalidades mais importantes da cadeia produtiva de 
proteína animal, na opinião de um grupo de indica-
dores formado pelas entidades do setor, principais 
empresas fornecedoras e pela imprensa especializada. 

Dylton Lysardo Dias, presidente do SINDUSCARNE-
-MG, e Cássio Braga, membro da Diretoria do SIN-
DUSCARNE-MG e presidente do CIEMG fizeram a 
entregam de homenagens a dois importantes empre-
sários mineiros: Luiz Carlos Mendes Costa, presidente do Conselho de Administração da Pif Paf Alimentos  e 

membro do Conselho Superior da FIEMG e Desidério 
Custódio Guimarães, diretor-procurador da Saudali 
(Frigorífico Industrial do Vale do Piranga), empresa 
associada ao CIEMG e SINDUSCARNE-MG.

Seguem os ganhadores do Prêmio Carne Forte 2019

Categoria AVES 

Francisco Turra - Presidente executivo da ABPA (As-
sociação brasileira de Proteína Animal)

Categoria BOVINOS

Jeremias Silva Junior - Diretor do Frigorífico Astra 

Prêmio Carne Forte 2019

Empresários mineiros são homenageados em feira internacional
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 26/09/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

Categoria OVINOS 

 Arnaldo dos Santos Vieira Filho - Membro efetivo do 
Conselho Fiscal da ASPACO (Associação Paulista de 
Criadores de Ovinos) 

Categoria SUÍNOS 

 Desidério Custódio Guimarães - Diretor procurador 
da Saudali (Frigorífico Industrial do Vale do Piranga) 

Categoria PESCADO

 Maurício Kosinski  

 Copacol (Cooperativa Agroindustrial Consolata) 

Categoria GOVERNO FEDERAL 

Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, Ministra da 
Agricultura 

Categoria LEGISLATIVO 

Kátia Regina de Abreu, Senadora 

Categoria LIVRE 1 

Luiz Carlos Mendes Costa - Presidente do Conselho 
de Administração da Pif Paf Alimentos  

Categoria LIVRE 2 

Algemir Tonello  

Coprosul 

Categoria LIVRE 3 

Celso Ricardo Cougo Ferreira – Consultor em gestão 
empresarial.

Fonte: FIEMG
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O Edital de Inovação para a Indústria está com no-
vidades na edição 2019.  Estão abertas as inscrições 
para escolha de projetos inovadores em cinco catego-
rias, entre as quais a Aliança Industrial, com um novo 
modelo de seleção. Nessa modalidade, as propostas 
devem ser apresentadas por um grupo de empresas, 
que se unem para compartilhar riscos financeiros e 
tecnológicos. A Aliança Industrial deverá ser com-
posta por, no mínimo, duas empresas, um Instituto 
SENAI de Inovação ou um Instituto SENAI de Tec-
nologia.  Os grupos podem ser formados ainda por 

instituições de ciência de tecnologia (ICT), universi-
dades, startups e agentes financeiros. O fluxo de re-
cebimento de projetos também passa a ser contínuo, 
nas categorias atribuídas ao SENAI, sem datas fixas 
como anteriormente. Ou seja, a qualquer momento, 
no período desta edição, os consórcios de empresas 
podem apresentar seu plano de desenvolvimento de 
novos produtos ou processos. As propostas podem 
abordar qualquer tema relevante para a indústria bra-
sileira, mas há preferência por projetos nas áreas de 
bioeconomia e sustentabilidade; fábricas e produtos 
inteligentes; materiais avançados; tecnologias produ-
tivas e manufatura aditiva.

O Edital de Inovação para a Indústria é uma iniciati-
va do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) e do Serviço Social da Indústria (SESI). As 
propostas selecionadas recebem recursos e apoio para 
desenvolvimento de uma prova de conceito, passando 
por processos de validação, de protótipo e de teste na 

Edital de Inovação para a Indústria tem novidades na edição 2019

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 26/09/19

CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,70
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,25

Fonte: AVIMIG - Acesso em 26/09/19
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rede de 26 Institutos SENAI de Inovação, 58 Institu-
tos SENAI de Tecnologia e nove Centros de Inovação 
SESI. Desde que foi o Edital criado, em 2004, foram 
selecionados mais de mil projetos inovadores, nos 
quais foram investidos mais de R$ 545 milhões.
 
Impacto
“O modelo dessa nova categoria do Edital é praticado 
nos países mais sofisticados em termos de inovação. 
Quando empresas se unem, concorrentes ou não, o 
impacto da inovação é muito maior. O escopo do pro-
jeto é mais debatido, as questões são mais profundas, 
a inovação tem muito mais chance de ser disruptiva”, 
explica o gerente-executivo de Inovação e Tecnologia 
do SENAI, Marcelo Prim. “O SENAI tem o papel de 
induzir inovação de maior impacto e está fazendo isso 
por meio do Edital para a Indústria”.

Os Institutos do SENAI também vão atuar como aglu-
tinadores de empresas, especialmente nos casos em 
que uma companhia possua um bom projeto, mas 
não faça parte de uma aliança. “Estamos incentivando 
os Institutos do SENAI a fazer um trabalho prévio de 
aglutinar demandas. Ainda que a empresa não tenha 
uma aliança, deve procurar o Instituto mais próxi-
mo, que pode construir um grupo de empresas com 
o mesmo interesse para fazer projetos em conjunto”, 
recomenda Prim.

Na edição 2019, o Edital de Inovação para Indústria 
mantém a categoria Empreendedorismo Industrial, 
lançada há três anos, e que tem obtido enorme suces-
so. Essa modalidade estimula a conexão entre gran-
des indústrias e startups, micro e pequenas empresas 
por meio de desafios específicos lançados por empre-
sas consolidadas no mercado. As instituições-âncora 
podem apresentar, a qualquer momento, chamadas 
para seleção de empreendedores. Cada projeto recebe 
investimento mínimo de 250 mil, podendo a grande 
empresa, a seu critério, empregar quantias superio-
res. Até o momento, foram lançados 20 desafios nessa 
categoria e, selecionadas 100 startups para apresentar 
soluções inovadoras.

Categorias
O Edital também possui, nesta edição, a nova catego-
ria Aliança + produtiva, voltada a empresas partici-
pantes do Brasil Mais Produtivo. Na primeira fase do 
programa do governo federal, executado pelo SENAI, 
três mil empresas tiveram consultoria em técnicas de 
manufatura enxuta, ou lean manufacturing. A consul-
toria teve foco na redução de sete tipos de desperdí-
cios e levou ao aumento de produtividade de 52%, em 
média.

A intenção é que os empresários, que já tiveram ga-
nhos com a participação no programa, continuem a 
buscar novas formas de elevar a produtividade de suas 
empresas.

O SESI, por sua vez, continua a selecionar projetos ino-
vadores em duas categorias. Na modalidade Inovação 
em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e Promoção 
da Saúde (PS), o objetivo é selecionar propostas de 
desenvolvimento de adaptações ou customizações de 
novas tecnologias, serviços inovadores, soluções nos 
processos e produtos, aplicados às demandas indus-
triais.

Já a categoria Inovação Setorial em Segurança e Saúde 
no Trabalho e Promoção da Saúde é direcionada às 
indústrias de construção, frigorífico, mineração, pani-
ficação, automotivo, alimentos e bebidas. Inclui temas 
como higiene ocupacional; ergonomia; fatores psicos-
sociais; longevidade e produtividade; economia para 
saúde e segurança; estilo de vida e saúde; tecnologias 
para saúde e sistemas de gestão em SST. Os projetos 
serão realizados durante 18 meses, com investimento 
máximo de R$ 350 mil por proposta para a categoria 
Inovação em SST e PS e R$ 600 mil para a Inovação 
Setorial.

Clique em http://bit.ly/2nGuUTG e acesse o site do 
Edital de Inovação para a Indústria 2019 e conheça os 
detalhes de cada uma das cinco categorias..

Fonte: FIEMG
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Sancionada em 14/8/18, a Lei Geral de Proteção de 
Dados (13.709/2018), dispõe sobre a coleta e o trata-
mento dos dados pessoais por pessoa natural ou ju-
rídica, a fim de garantir os direitos fundamentais de 
liberdade e de privacidade, inclusive no ambiente di-
gital.

Os fundamentos são o respeito à privacidade; a auto-
determinação informativa; a liberdade de expressão, 
de informação, de comunicação e de opinião; a invio-
labilidade da intimidade, da honra e da imagem; o de-
senvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 
a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do 
consumidor; e os direitos humanos, o livre desenvol-
vimento da personalidade, a dignidade e o exercício 
da cidadania pelas pessoas naturais.

A finalidade é os cidadãos exercerem controle sobre 
seus dados pessoais e simplificar as regras para negó-
cios internacionais. Embora haja leis anteriores que 
tratem e garantam o direito à intimidade e ao sigilo de 
comunicações, elas foram criadas em cenário que não 
contemplavam o contexto tecnológico atual. A nova 
lei amplia essa abrangência.

Organizações públicas e privadas só poderão coletar 
dados pessoais se tiverem consentimento do titular. A 
solicitação deverá ser feita de maneira clara para que o 
cidadão saiba exatamente o que vai ser coletado, para 
quais fins e se haverá compartilhamento.

A lei traz expressa a importância da boa-fé, do bom 
senso e da transparência no tratamento dos dados pes-

soais. Aqui estão 5 principais providências a serem 
adotadas pelas indústrias para adequação à LGPD:

 1. Compreenda o escopo de aplicação e os 
principais conceitos da LGPD. Conhecer a lei e en-
tender o seu escopo e seus principais conceitos é 
fundamental para que o gestor calcule os desafios e 
se prepare de forma adequada.

              2. Conscientize todos os gestores acerca das 
principais mudanças trazidas com a LGPD. Uma vez 
ciente dos impactos e providências que serão deman-
dadas pela LGPD, é necessário que todos os gestores 
da empresa estejam engajados e compreendam os de-
safios que serão demandados de suas equipes.
              3. Realize um mapeamento profundo de todas 
as operações da empresa que envolvam tratamento de 
dados pessoais. O conhecimento de todo o fluxo de 
dados que são tratados pela empresa é requisito fun-
damental para que se inicie qualquer providência em 
relação à proteção de dados.
              4. Crie um plano de proteção de dados atualizá-
vel de curto, médio e longo prazo. Conhecido o fluxo 
de dados da empresa, é imprescindível que se estabe-
leça um plano de proteção de dados que comtemple 
não apenas as adequações iniciais para atendimento à 
LGPD, mas, também a operacionalização desse plano 
na estrutura organizacional, seja por meio da terceiri-
zação do serviço ou pela criação de estrutura própria, 
e, que sejam previstas revisões e ajustes periódicos.
 5. A capacitação de uma equipe ou a contrata-
ção de uma consultoria especializada deve ser consi-
derada.

Independentemente do tamanho da empresa, o esco-
po de abrangência da LGPD é complexo e as multas 
por descumprimento são pesadas. Portanto, é impor-
tante que seja avaliada a necessidade de se buscar co-
nhecimento técnico especializado, seja por meio da 
capacitação de equipe própria e/ou da contratação de 
uma consultoria especializada.

Fonte: FIEMG
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Eventos

SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo: Oportunizar gestores à entender o contexto do setor de RH como parte da es-
tratégia corporativa e como seus subsistemas apoiam os resultados do negócio; Trazer um 
novo olhar sobre o Recursos Humanos, e a necessidade de um gerenciamento estratégico 
sobre o setor; Abordar de forma generalista os principais subsistemas de Recursos Huma-
nos; Oportunizar discussões de boas práticas vanguardistas dentro do gerenciamento de 
pessoas.

Data: 22 à 25/10/2019 (terça à sexta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$413,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 590,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2n2x5R8

Venha nos visitar!

superminas.org.br


