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Destaque

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deixou 
Washington, nos Estados Unidos, nesta quarta-fei-
ra, 20, sem uma definição por parte dos norte-ame-
ricanos sobre a reabertura do mercado americano 
para a carne bovina in natura do Brasil. O pleito foi 
tema da reunião da ministra com o secretário de 
Agricultura dos EUA, Sonny Perdue.

Ao deixar o encontro, a ministra afirmou que os 
americanos dirão “em breve” se as informações 
prestadas pelo governo brasileiro são suficientes 
para retomar as importações do produto ou se os 
EUA enviarão uma nova missão ao país para ava-
liar as condições sanitárias.

EUA devem se posicionar sobre embargo à carne 
brasileira em breve
Carne bovina: ‘Reabertura do mercado dos EUA é 
questão de tempo’

Os americanos, segundo ela, não se comprometeram 
com prazos. Questionada se os americanos deram si-
nalização de quanto tempo essa análise pode levar, ela 
afirmou que “pode ser este mês, no mês que vem ou 
no ano que vem”.

De Washington, a ministra viajou a Nova York, onde 
terá encontros com investidores estrangeiros antes de 
voltar ao Brasil. A ministra minimizou a importância 
da discussão sobre a carne bovina e a relevância da 
abertura do mercado americano. Segundo ela, esse foi 

“o último assunto” tratado na reunião com Perdue e o 
mercado está aquecido com exportações para a China.

Entenda
Em 2017, os Estados Unidos suspenderam as compras 
de cortes bovinos do Brasil devido às reações (abces-
sos) provocadas no rebanho, gerados pela vacina con-
tra a febre aftosa. Essas reações desencadearam o pro-
cesso de redução da dose da vacina de 5 ml para 2 ml 
e a retirada da saponina da composição do produto.

Em junho deste ano, uma missão veterinária dos EUA 
esteve no Brasil para inspecionar frigoríficos de bovi-
nos e suínos. A decisão norte-americana, comunicada 
ao Ministério da Agricultura do Brasil na quinta-feira 
passada, é fruto desta inspeção.

Fonte: Canal Rural

Tereza Cristina volta dos EUA sem definição sobre reabertura à carne bovina

 Questionada se os norte-americanos sinalizaram em quanto tempo o anúncio pode levar,
ela disse que pode ser ‘este mês, no mês que vem ou no ano que vem’
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 21/11/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS (R$/Kg)

 
 Fonte: CEPEA- Acesso: 21/11/19

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

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,00
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,30

Fonte: AVIMIG - Acesso em 21/11/19
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“Estamos promovendo essa série 
de encontro para que possamos 
trocar experiências sobre as ade-
quações que as empresas precisam 
fazer para de cumprir a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD)”, afir-
mou Ana Paula Bicalho Brandão, 
coordenadora do projeto LGPD 
da FIEMG, na abertura da palestra 
LGPD: Fundamentos, implicações 
e os caminhos para a gestão correta 
dos dados. “Estaremos juntos com 
as indústrias, por meio dos sindi-
catos, para percorrer esse caminho 
rumo à conformidade”, ressaltou ela. 
O evento foi realizado no dia 20/12, na sede da Fede-
ração.

A LGPD será implementada em agosto de 2020 e, 
segundo Brandão, a Federação organizou uma equi-
pe multidisciplinar que está baseada em três pontos 
de atuação: Atendimento à Indústria, Capacitação e 
Organização Interna (atuação no próprio Sistema 
FIEMG). “Cada vez mais, ouvimos e lemos notícias 
relacionadas a crimes de violação de privacidade. 

Nossa questão não é se os dados irão vazar, mas sim, 
quando. Por isso precisamos ter cuidado com as infor-
mações que estão sob nossa responsabilidade”, pontou 
Brandão.

A palestra LGPD: Fundamentos, implicações e os ca-
minhos para a gestão correta dos dados foi conduzida 
por Bernardo Grossi, presidente da Comissão de Pro-
teção de Dados da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-MG).” A LGPD se aplica a todos, sem exceções”, 
explicou. Segundo ele, a Lei de Proteção de Dados não 
é algo novo e vem ao encontro a necessidade de se 
proteger a privacidade. “Na Europa a Lei já funciona 
há vários anos”, disse Grossi.

LGPD, entenda - A Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, é uma legisla-
ção brasileira que regula as atividades de tratamento 
de dados pessoais e que também altera os artigos 7º 
e 16 do Marco Civil da Internet. A Lei foi sancionada 
em 14 de agosto de 2018. A partir de agosto de 2020 a 
Lei entrará em vigor.

Fonte: FIEMG

FIEMG auxilia as empresas a se prepararem para a LGPD
 

 Federação realizou mais uma etapa do ciclo de palestras informativas sobre a
Lei Geral de Proteção de Dados
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O mercado do boi gordo 
registrou novas valoriza-
ções nesta quarta-feira, 20, 
segundo levantamento da 
consultoria Safras. Em São 
Paulo, por exemplo, os pre-
ços chegaram a R$ 206 por 
arroba

“O movimento de alta ain-
da não apresenta indícios 
de perda de força, com os 
frigoríficos atuando de ma-
neira ávida na compra de gado”, comenta o analista 
Allan Maia. Segundo ele, o cenário de oferta restri-
ta tende a seguir dominante no restante do ano, ava-
liando o regime irregular de chuvas que prejudicou o 
desenvolvimento das pastagens, retardando a engorda 
do rebanho extensivo, que tende a estar apto ao abate 
apenas no primeiro quadrimestre.

Em São Paulo, os preços passaram de R$ 205 para R$ 
206 por arroba. Em Minas Gerais, foram de R$ 195 
para R$ 197 por arroba. Em Mato Grosso do Sul, su-
biram de R$ 189 para R$ 191 a arroba. Em Goiânia 

(GO), a cotação ficou está-
vel, em R$ 195 por arroba. 
Já em Mato Grosso, o preço 
permaneceu em R$ 177 a 
arroba. EUA devem se posi-
cionar sobre embargo à car-
ne brasileira em breve
Animado com o preço do 
boi? Saiba a tendência para 
a arroba em 2020!

Atacado
Os preços da carne bovina 

se estabilizaram. “A tendência de curto prazo ainda 
remete a reajustes no curto prazo, dado o aquecimen-
to da demanda no decorrer do último bimestre Além 
disso, a dificuldade em compor as escalas de abate de 
maneira satisfatória leva a um quadro de enxugamen-
to dos estoques, favorecendo movimentos consisten-
tes de alta”, afirma Maia.

O corte traseiro teve preço de R$ 17 por quilo. A ponta 
de agulha permaneceu em R$ 11 por quilo, enquanto 
o corte dianteiro seguiu em R$ 11,20 por quilo. 

Fonte: Canal Rural

Preços do boi gordo sobem e arroba chega a R$ 206, diz Safras
 

  Praças pecuárias acompanhadas pela consultoria registraram valorizações de até
R$ 2 por arroba no fechamento desta quarta-feira, 20

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento) se reuniu nesta quarta-feira (20) 
com o secretário da Agricultura dos Estados Unidos, 
Sonny Perdue. Eles conversaram sobre a suspensão à 
importação de carne bovina in natura do Brasil. De 
acordo com a ministra, o governo americano está fi-

nalizando a análise dos dados que o Brasil enviou e 
deve dar um posicionamento em algumas semanas.

“Vamos fazer os trâmites com a maior tranquilidade. 
Eles me prometeram que em breve teremos notícias 
sobre a data e se as informações que passamos são su-

Ministra conversa com secretário americano sobre importação de carne brasileira
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ficientes ou não. Vamos aguardar uma decisão deles, 
eu espero que seja breve mesmo, pela nossa conversa”, 
disse a ministra, ao sair da reunião.

O secretário Perdue agradeceu a celeridade com que 
o Brasil enviou as informações solicitadas na última 
auditoria realizada em junho e comprometeu-se dar 
prioridade ao processo.

Em 2017, os Estados Unidos suspenderam as com-
pras de cortes bovinos do Brasil, devido às reações 
(abcessos) provocadas no rebanho, pela vacina con-

tra a febre aftosa. Em junho deste ano, uma missão 
veterinária dos Estados Unidos esteve no Brasil para 
inspecionar frigoríficos de bovinos e suínos.

Outro assunto tratado na reunião foi o estabelecimen-
to da cota de importação de 750 mil toneladas de tri-
go por ano com alíquota zero, definido recentemente 
pela Câmara de Comércio Exterior (Camex). “Era 
uma ansiedade dos Estados Unidos, mas já está im-
plementada”, disse a ministra. Os representantes dos 
dois países também conversaram sobre a necessidade 
de trabalhar em conjunto pela expansão mundial do 
uso do etanol, de modo a tornar a commodity produ-
zida por ambos os países um produto global.

Em fevereiro do ano que vem, a ministra deve voltar 
aos Estados Unidos para conversar com Perdue sobre 
a ampliação do AG-5, grupo de países que reúne os 
Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e México. 
Segundo Tereza Cristina, está sendo estudada a am-
pliação do bloco, com a entrada de dois países expor-
tadores de grãos. A ideia é explorar questões como 
a defesa da ciência na definição padrões sanitários e 
fitossanitários. 

Fonte: BeefPoint

O mercado de suínos teve valorização na última sema-
na. A primeira quinzena, junto com o final de sema-
na prolongado, fez os compradores anteciparem seus 
pedidos, movimentando mais o mercado. Nas granjas 
paulistas, o animal terminado está cotado, em média, 
em R$102,00 por arroba, alta de 1,0% em sete dias.

No atacado, a valorização foi de 1,2% em igual com-
paração, com a carcaça comercializada, em média, em 
R$8,20 por quilo. Além dos pontos positivos no mer-
cado interno, as exportações seguem em bom ritmo.
Outro fator de ânimo para o mercado foi a habilitação 

de novas plantas frigoríficas no início desta semana 
para exportação de carne para a China. Foram cinco 
novas plantas de suínos habilitadas.

Fonte: Scot Consultoria

Demanda interna e exportações dão sustentação ao preço do suíno
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Eventos

LIDERANÇA PARA CHÃO DE FÁBRICA

Objetivo: O mercado atual é marcado pela constante necessidade de mudança, o que 
exige, cada vez mais, lideranças na organização para alcançar excelência nos resultados. 
E, o sucesso empresarial depende da competência, motivação e envolvimento de suas 
lideranças. Assim, o objetivo desse curso é desenvolver habilidades empreendedoras, am-
pliar a visão estratégica, os conceitos de liderança e o desenvolvimento de competências 
para melhor atuação do líder como agente de transformação no trabalho.

Data: 03 e 04/12/2019 (terça e quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – 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/2OyjfjE

ASSISTENTE FINANCEIRO

Objetivo: Capacitar os participantes em técnicas eficazes para gestão das finanças em-
presariais.

Data: 09 à 11/12/2019 (segnda à quarta-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/2QFCBG1


