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Destaque

A pouca disponibilidade de animais na maior parte 
do Maranhão tem resultado em valorizações contínu-
as nas categorias de reposição. Segundo a Scot Con-
sultoria, em média, desde janeiro a alta acumulada foi 
de 14,5%. 

Na comparação com o mesmo período, com a oferta 
restrita e a necessidade das indústrias em manter suas 
programações de abate, o preço do boi gordo subiu 
9,4%, ou seja, com ritmo menor.  “Desta forma, o po-
der de compra do recriador/invernista teve uma piora 
de 4,4%, considerando a média de todas as categorias”, 
disse. 

Preço do boi gordo registra alta histórica em Mato 
Grosso

Cotações do boi gordo devem continuar subindo no 
curto prazo

A empresa afirma que desde o início do ano, a maior 
valorização foi para o bezerro de ano anelorado (6 ar-
robas), sendo a alta de 14,9%. 

Para esta categoria, em janeiro de 2019, com a ven-
da de um boi gordo de 18 arrobas compravam-se 2,04 
bezerros de ano, atualmente compra-se 1,94. Piora de 
4,8% no poder de compra do recriador. 

No curto prazo, apesar da pouca oferta de animais, 
enquanto as chuvas estão em ritmo desacelerado, a 
demanda mais contida deve segurar as cotações.

Fonte: Canal Rural

Preço dos animais de reposição sobe 14,5% desde janeiro

Segundo Scot Consultoria, no estado, preço do boi gordo não subiu com mesma força;
poder de compra do recriador e invernista caiu 4,4%
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 24/10/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 24/10/19

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         3,40

Fonte: AVIMIG - Acesso em 24/10/19



 

 

InfoCarne Nro 221 25 de Outubro de 2019

4

A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) 
assinou nesta quarta-feira (23) dois acordos que pre-
tendem ampliar o uso de energia fotovoltaica pelo 
parque industrial mineiro. A entidade quer diminuir 
em até 26% o gasto com energia de suas empresas fi-
liadas. O primeiro termo firmado, com a Cemig Sim e 
a empresa especializada em energia solar Mori, prevê 
a construção de 32 usinas solares em 17 cidades mi-
neiras, que podem atender até 16 mil indústrias no 
Estado. Os valores de investimento não foram revela-
dos. Contudo, parcerias anteriores entre a companhia 
de energia mineira e a Mori totalizam investimento de 
R$ 650 milhões até o final do ano, com 4.000 empre-
gos, entre diretos e indiretos, sendo criados por causa 
das operações no período.

A outra parceria, com a mineira Alsol Energias Re-
nováveis, do grupo Energisa, vai fornecer 15 fazendas 
solares para atender exclusivamente indústrias filia-
das à Fiemg, com investimento de R$ 300 milhões. 
Três dessas usinas já estão disponíveis, enquanto as 12 
restantes serão construídas até 2021.

As unidades de geração de energia criadas pelos dois 
acordos serão edificadas nas regiões Triângulo Minei-
ro, Norte e Nordeste do Estado. Em ambos os termos, 
as empresas filiadas à Fiemg não terão custos opera-
cionais. A energia produzida pelas usinas e pelas fa-
zendas solares será descontada daquela usada pelas 
indústrias, que só precisarão firmar acordo com a en-
tidade. Em um primeiro momento, só empresas com 
operações de baixa tensão serão contempladas.

Segundo o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, as 
parcerias são positivas para todo o setor industrial. 
“A Fiemg tem buscado, sempre, redução de custos. 
Com isso, teremos mais competitividade e vamos ge-
rar mais renda e empregos em Minas Gerais. É uma 
obsessão da Fiemg”, afirma.

O diretor de tecnologia e desenvolvimento de ne-
gócios da Alsol, Gustavo Malagoli, afirma que “cada 
planta tem capacidade de até 6 MW, que equivale ao 
consumo de 6.000 residências”, diz. O presidente da 
Cemig Sim, Gustavo Gusmão, acredita que as parce-

rias trarão um diferencial compe-
titivo para as empresas.

Projeto de maior porte está em 
estudo
A Cemig Sim vai oferecer um 
plano de geração de energia re-
novável, focado na matriz foto-
voltaica, para grandes indústrias. 
O projeto, que ainda está em es-
tudo, será anunciado em 2020. 
Segundo o presidente da empre-
sa, Danilo Gusmão, o produto 
se baseia no uso de mais de uma 
fonte de energia simultaneamen-

Indústrias filiadas à FIEMG e associados SINDUSCARNE terão energia até 26% mais 
barata
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te e será capaz de abastecer empresas que necessitem 
de alta tensão para suas operações.

“Estamos trabalhando com um projeto de armazena-
mento energético, com baterias de lítio, além de ou-
tras formas de geração. Estamos desenvolvendo tec-
nologias novas”, explica. O plano de geração, afirma 
Gusmão, será competitivo e pode atingir até 50 mil 
empresas em Minas Gerais, a depender da adesão de 

empresários. Com isso, a energia sustentável ficará 
disponível a praticamente todo o parque industrial do 
Estado. A Cemig Sim informa que, atualmente, con-
segue atender até 16 mil empresas com energia solar 
em 783 cidades. 

Associados SINDUSCARNE
Saiba mais em 31 3282-7890 / 31 3227-1467

Fonte: O Tempo 24/10 adaptada por SINDUSCARNE

PEQUIM - O grupo Minerva Foods assina nesta sex-
ta-feira com a Joey Foods a formalização da primeira 
joint-venture entre uma empresa brasileira e uma chi-
nesa do setor de carnes. Na nova empresa, que ainda 
não tem nome, a Minerva terá 51% do capital e a Joey, 
49%. O investimento total é de U$ 15 milhões. A join-
t-venture fará a importação e distribuição da carne na 
China.

PUBLICIDADE
inRead invented by Teads

- O mercado de carne bovina ganhou mais espaço na 
China por causa da melhora na distribuição de renda 
da população e a febre suína catalisou uma tendência 
de mercado -  disse o CEO da Minerva Foods, Fer-
nando Queiroz, que está em Pequim para o ato.

Com economia em expansão : China atrai estrangei-
ros que buscam emprego ou empreender

Pelo contrato a ser firmado, a joint-venture terá pre-
ferência nas vendas da Minerva para a China conti-
nental. De suas plantas industriais no Brasil, Uruguai 
e Argentina, a Minerva exporta, atualmente, U$ 800 

milhões anuais para a China em carne bovina. Desde 
2000, seu consumo cresceu 72% no país.

Estimativas oficiais dão conta de que 28% do reba-
nho de porcos foi dizimado pela peste. Os cálculos do 
mercado são superiores. O Rabobank, por exemplo, 
estima que a China perdeu 43% do seu rebanho.

A guerra comercial com os Estados Unidos, exporta-
dor de porcos para a China, seria um terceiro fator 
a estimular o mercado. A tensão arrefeceu, mas teria 
sido suficiente, na avaliação da Minerva, para levar o 
país a buscar a diversificação do seu consumo de car-

Minerva assina com Joey Foods a primeira joint-venture de carne brasileira na China
 

Minerva terá 51% do capital e Joey, 49%, da nova empresa, cujo nome ainda não foi definido
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nes. Numa visita presidencial a ser marcada pela es-
cassa formalização de acordos, o contrato será um dos 
poucos a ser concretizado.

PUBLICIDADE
Da NBA a Versace : cresce a pressão sobre empresas 
na China em meio aos conflitos em Hong Kong

Sementes de soja aprimoradas
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a primeira 
da comitiva a chegar a Pequim, tenta formalizar com 
autoridades chinesas o aval a sementes de soja tecno-
logicamente aprimoradas, mas enfrenta resistências. 
Uma aprovação do gênero, que costumava durar oito 
meses, hoje pode levar até três anos.

A demora, em grande parte, decorre de problemas ha-
vidos com outros produtos geneticamente modifica-
dos. Fontes do governo brasileiro também atribuem a 
extensão do prazo à resistência chinesa a ceder à pres-

são das grandes multinacionais que dominam o setor.
O esforço da ministra é o de convencê-los de que são 
os agricultores brasileiros, que permanecem com sua 
soja estocada, os maiores prejudicados pela demora.

Viu isso? Pela primeira vez, China tem mais empre-
sas ‘unicórnios’ que os EUA
No lobby do Hotel St. Regis, onde está hospedada a 
maior parte da comitiva presidencial, há um perma-
nente vaivém de representantes de frigoríficos bra-
sileiros que aguardam a liberação das autoridades 
chinesas, a ser intermediada pela ministra da Agricul-
tura, para poderem exportar para o país.

O Brasil tem se valido do apoio à pretensão chinesa na 
FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimen-
tação e Agricultura), posição que enfrentou uma re-
sistência inicial do Itamaraty, para abrir mais mercado 
para o agronegócio brasileiro no mercado chinês.

Fonte: O Globo

A produtividade de quilogramas por animal aumen-
tou no segundo trimestre deste ano frente aos três pri-
meiros meses de 2019 e ao mesmo período de 2018. 
Os dados, divulgados pelo IBGE, mostram que a mé-
dia da produtividade brasileira (levando-se em conta 
os abates de boi, vaca, novilho e novilha) no segundo 

trimestre de 2019 foi de 249,06 quilogramas de carca-
ça por animal (a maior, considerando-se os segundos 
trimestres de cada ano), acima dos 246,03 kg/animal 
observados nos primeiros três meses de 2019.

Em relação ao mesmo período do ano passado (2º tri 
de 2018), o avanço é de 1,38%. Dentre os principais 
produtores, destacam-se os estados de São Paulo e 
Mato Grosso, que registraram as maiores produtivi-
dades no segundo trimestre de 2019, como já verifica-
do no ano anterior.

Outro estado que se destacou foi o Tocantins, que teve 
o maior incremento na produtividade, de 6,09%, entre 
o segundo trimestre de 2018 e o mesmo período de 
2019, com média de 251,88 quilogramas de carne por 
animal.

Fonte: Beefpoint

CEPEA: Produtividade brasileira é recorde para um 2º tri
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Eventos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Objetivo: Desenvolver habilidades e competências para o entendimento das atividades 
de Planejamento Estratégico e Orçamento Empresarial.

Data: 26 à 28/11/2019 (terça à quinta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$350,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 500,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/341iN3h

Homenagem Sinduscarne - Aniversariantes da Semana
 Dia 27 Ana Cláudia Viana Soeiro
   Esposa do Alfredo Cardoso Pena - Conselheiro Fiscal - Efetivo


