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Destaque

A formação profissional é um importante diferencial 
na busca pela primeira oportunidade no mercado de 
trabalho. E para os 25 jovens que concluíram o curso 
de Aprendizagem em Processamento de Carnes no SE-
NAI Lagoinha, dia 9/12, o primeiro passo já foi dado. 
Com o objetivo de atender a demanda de empresas 
associadas ao Sindicato Intermunicipal das Indústrias 
de Carne, Derivados e do Frio de Minas Gerais (SIN-
DUSCARNE), esses jovens profissionais já estão aptos 
a preencherem vagas na indústria de carne.

De acordo com o presidente SINDUSCARNE, Dylton 
Lyzardo Dias, o mercado de trabalho está aberto aos 
profissionais qualificados e as expectativas são positi-
vas.  “Vocês estão um passo à frente, pois tiveram uma 
formação e o mercado está aberto pra vocês. Gostaria 
que vocês difundissem o curso para os amigos e cole-
gas, porque esse é o caminho certo. É preciso conti-
nuar a estudar e se aperfeiçoar para conseguirem uma 

grande oportunidade de realização pro-
fissional e pessoal”, sinalizou Dias.  

As irmãs gêmeas Izabela Ferreira Alberta 
e Rafaela Ferreira Alberta, têm 18 anos, 
e se prepararam juntas para entrar no 
mercado com o curso de Aprendizagem 
do SENAI. “Nossos parentes falaram so-
bre o processo seletivo. Fiz a entrevista 
e passei. Fui ganhando experiência, pois 
além das aulas, colocamos tudo em prá-
tica na empresa. Isso acrescenta muita 
experiência e o resultado é que já estou 
contratada para o meu primeiro empre-

go”, comemorou Izabela. A irmã Rafaela, está otimista 
e aguarda resposta de um processo. “Foi muito gratifi-
cante essa jornada ao lado da minha irmã aqui no SE-

Jovens concluem aprendizagem em processamento de carnes

Profissionais estão preparados para atender demanda de indústrias
associadas ao SINDUSCARNE
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 12/12/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS (R$/Kg)

 
 Fonte: CEPEA- Acesso: 11/12/19

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

NAI. Durante todo o processo, pudemos contar com 
o apoio uma da outra”, contou Rafaela.

Aprendizagem industrial

Para os jovens, o curso de Aprendizagem Industrial 
do SENAI pode ser a porta de entrada do primeiro 
emprego. E por meio desses cursos, as indústrias do 

estado podem contratar os alunos do SENAI como 
aprendizes, por tempo determinado, investindo na 
qualificação dos jovens e na formação de excelentes 
profissionais, que poderão fazer parte de seu quadro 
de empregados após conclusão do curso, de acordo 
com a sua necessidade.

Fonte: FIEMG

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,80
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,50

Fonte: AVIMIG - Acesso em 05/12/19
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Os industriais brasileiros têm uma avaliação positiva 
do governo Jair Bolsonaro. De acordo com pesquisa 
divulgada nesta quarta-feira, 11, pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 60% deles consideram 
o governo ótimo ou bom, e apenas 7% avaliam como 
ruim ou péssimo; 26% acham que o governo é regular.
A pesquisa da CNI sobre o governo Bolsonaro ouviu 
1.914 empresários de todo país, entre os dias 2 e 10 
deste mês. A margem de erro é de 2 pontos percentu-
ais e a confiança, de 95%.

O governo é mais bem avaliado pelos empresários do 
Sul. Naquela região, 71% dizem que o governo é óti-
mo ou bom. No Centro-Oeste, esse número é de 68%. 
No Norte, é de 62% e, no Sudeste, de 57%. De acordo 
com a CNI, a Região Nordeste é onde os empresários 
industriais aprovam menos o governo, ainda assim, 
50% avaliam o avaliam como ótimo ou bom.

Além disso, 65% dos entrevistados confiam no presi-
dente Bolsonaro e 64% aprovam sua maneira de go-
vernar.

Os dados da Sondagem Especial: Avaliação do Go-
verno pelo Empresário Industrial foram apresenta-
dos durante cerimônia na sede da CNI, em Brasília, 
ocasião em que o presidente Bolsonaro recebeu o 
Grande Colar da Ordem do Mérito Industrial. Segun-
do a CNI, a condecoração é “um reconhecimento da 
indústria brasileira ao esforço do governo federal no 
avanço de pautas que tornam o Brasil mais moderno 
e competitivo”.

Momento certo 
Ao agradecer a homenagem, Bolsonaro afirmou que é 
preciso “aproveitar essa oportunidade” em que o Bra-

sil está mudando e recuperando a confiança dos em-
presários locais e dos investidores internacionais. “O 
brasileiro tem capacidade enorme de criar, inovar e é 
um excelente empreendedor. Ele precisa ter liberdade, 
não ter o Estado atrapalhando seu trabalho”, disse o 
presidente sobre o interesse do governo em desburo-
cratizar o ambiente de negócios no Brasil.

Para a CNI, entre as medidas importantes tomadas 
pelo governo este ano estão a reforma da Previdência, 
a assinatura do acordo de livro comércio entre o Mer-
cosul e a União Europeia, o avanço na agenda de con-
cessões na área de infraestrutura e de modernização 
das relações de trabalho e a contribuição com medi-
das que promovem o aumento da segurança jurídica e 
reduzem a intervenção do Estado.

A solenidade reuniu os presidentes das federações es-
taduais e cerca de 650 empresários. Também estavam 
presentes parlamentares e, acompanhando Bolsona-
ro, os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Ci-
dadania, Osmar Terra, da Secretaria de Governo, Luiz 
Eduardo Ramos, e do Gabinete de Segurança Institu-
cional, Augusto Heleno. 

Fonte: Canal Rural

Bolsonaro: 60% das indústrias avaliam como ótimo o atual governo, diz CNI

Além disso, 65% dos entrevistados confiam no presidente Bolsonaro e 64% aprovam sua
maneira de governar, apontou a pesquisa
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Apesar de ter desequilibrado todo o mercado mundial 
da produção de carne, a crise de peste suína africana 
que atinge a China e outros países da Ásia e da Europa 
pode dar oportunidades ao produtor que briga para 
aumentar sua oferta.

A avaliação é do diretor-presidente da Fundação de 
Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq), de Piraci-
caba (SP), Sergio De Zen, que anunciou nesta quarta-
-feira (11) que vai assumir a função de assessor direto 
da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, Tereza Cristina, a partir de 2020.

A doença, que atingiu rebanhos da China e outros 15 
países da Ásia e Europa, teve como reflexo o aumento 
da exportação de carne brasileira.

“A elasticidade de preços e demanda nesses mercados 
são elevadíssimas. Então, você tem uma demanda re-
primida nesses mercados muito forte. E isso é uma 
coisa que vem crescendo nos últimos anos à medida 
que eles vão ganhando renda. E o Brasil é um dos paí-
ses que mais tem capacidade de ofertar essa proteína”, 
afirma Zen, que é engenheiro agrônomo.

Essa capacidade brasileira se dá, segundo ele, porque 
a cadeia produtiva do país tem capacidade de expan-
são, diferente de uma séria de países do mundo. “Me-
lhorando a produtividade, você reduz os impactos 
ambientais, reduz os custos de produção. E consegue 
agregando mais fatores de produção de qualidade, 
manejando bem esses fatores de produção, e o Brasil 
tem feito isso”, acrescenta.

Apesar da oportunidade para o Brasil, ele ressalta que 
trata-se de um problema global. “Talvez isso até va-
lorize um pouco o produtor que luta para manter e 
aumentar a produtividade dele. É isso que vai acon-
tecer, não só no Brasil. Todos estão em um desafio de 
aumentar a produtividade para suprir essa demanda 
mundial de proteína animal, que é de bovino, frango, 
suínos, peixe. Todas as proteínas estão afetadas, em 
menor ou grande escala”.

Cenário para 2020
No entanto, o engenheiro acredita que não é possível 
ter um cenário tão definido para o próximo ano neste 
mercado.

“É muito difícil ter uma visão [para 2020] porque a 
gente está vivendo um momento de muita ação den-
tro do setor. Ao longo dos últimos anos, tivemos uma 
crise sem precedentes no sudeste asiático, incluindo a 
China, com um problema sanitário que afetou drasti-
camente a produção e com isso você tem uma perda 
de produção enorme. Isso não afeta só o Brasil, mas o 
mundo todo”, explica.

O desequilíbrio de mercado se deu por causa de uma 
redução drástica na oferta, detalha o acadêmico. “De 
uma hora para outra, você desaparece com um per-
centual muito elevado da produção proteína animal 

Desequilíbrio no mercado da carne é oportunidade para produtor que quer
aumentar oferta, diz presidente da Fealq
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no mundo e isso, dado que esses países vão ter que 
consumir, causa um desequilíbrio em todo o mercado 
e o Brasil não fica fora disso”.

Aumento no preço
Sobre o aumento no preço da carne nas últimas se-
manas, Zen aponta que é algo transitório. “Não é um 
fator brasileiro, é um fator global. Porque você tem 
uma saída da produção da China do sudeste asiático 
com a questão da peste suína que afeta a oferta global 
de proteína animal. Isso desequilibrou todos os mer-
cados. Nos Estados Unidos a carne está subindo, na 
Europa, Argentina, Uruguai”, analisa.

Novo desafio
A Fealq divulgou nesta quarta-feira que Sergio de Zen 
aceitou o convite para integrar o primeiro escalão do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) a partir do início do ano que vem. Ele terá 
relacionamento com todas as áreas coordenadas pelo 
gabinete da ministra, exercendo função em nível téc-
nico-estratégico, segundo a instituição. “Com a inte-
gração de De Zen ao Ministério, Piracicaba e região 

ganha um interlocutor no primeiro escalão federal”, 
apontou a Fealq, em nota. “Não definimos [funções]. 
Tem alguns projetos e principalmente visões estraté-
gicas de alguns projetos que ela gostaria que eu cola-
borasse. Isso foi definido. Ela gostaria que eu partici-
passe muito em ajudar na definição e elaboração de 
planos estratégicos do ministério”, afirmou Zen.

O engenheiro agrônomo tem 53 anos, é mestre e dou-
tor em Economia Aplicada e professor do Departa-
mento de Economia, Administração e Sociologia da 
Esalq/USP. Especialista em gestão financeira de pro-
priedades agropecuárias e nos mercados de proteína 
animal (boi, suíno, frango, leite e ovos), teve como 
uma das suas principais contribuições foi a criação do 
Indicador do Boi em parceria com a Bolsa brasileira 
(atual B3) para o balizamento das operações financei-
ras do mercado de boi gordo.

Com sua saída da Fealq, o já diretor Nelson Sidnei 
Massola Júnior, professor e chefe do Departamento 
de Fitopatologia e Nematologia da Esalq/USP, deve 
assumir como diretor-presidente da Fundação.

Fonte: BeefPoint

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) 
lança nesta semana o site brasillivredepsa, ação que 
faz parte da campanha de prevenção à Peste Suína 
Africana no Brasil, promovida pela entidade com o 
objetivo de reduzir riscos ao setor produtivo brasilei-
ro.

O site possui reúne em um único espaço as principais 
informações e medidas de prevenção de Peste Suína 
Africana (PSA). Com uma linguagem simplificada e 
ilustrativa, o portal dá dicas sobre os cuidados que de-

ABPA cria programa preventivo de combate à peste suína no Brasil 
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Eventos

FERRAMENTAS DE COACH PARA PROFISSIONAIS DE RH

Objetivo: Ampliar a visão dos profissionais de RH sobre as ferramentas do Coach e estimular 
a terem postura de coach junto aos líderes e colaboradores da organização. Conhecer 
e vivenciar ferramentas de coaching para potencializar resultados e realizar intervenções 
assertivas na organização e junto as equipes.

Data: 13 à 16/01/2020 (segunda à quinta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$445,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 685,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/31qhklq

vem ser tomados por quem pretende visitar instala-
ções produtivas no exterior, por exemplo.

China: no acumulado de 2019, preço da carne suína 
já subiu 110%

Suíno: estoque de matrizes na China sobe pela 1ª vez 
em 19 meses

“Engajada com as ações de prevenção à PSA, a ABPA 
tem unido forças junto ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e com o Grupo Es-
pecial de Prevenção à Peste Suína Africana (GEPESA) 
para que o Brasil tome todas as medidas necessárias 
de proteção contra a entrada da doença no território 
nacional”, afirmou a entidade em nota.

Doença
Responsável por dizimar milhares de rebanhos na 

Ásia, e em especial na China, a PSA é altamente con-
tagiosa e letal para os animais, podendo causar bilhões 
de dólares em prejuízos. “Avançamos um importante 
passo para harmonizar entendimentos na estratégia 
de prevenção à Peste Suína Africana. O Brasil é livre 
da enfermidade e esta é uma oportunidade de refor-
çar sua blindagem sanitária para que o País fortaleça 
ainda mais seu papel como parceiro em prol da segu-
rança alimentar do mundo”, analisa Francisco Turra, 
presidente da ABPA.

Na última sexta-feira, 6, a Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) infor-
mou ontem que 7.659.650 suínos já foram eliminados 
em países asiáticos por causa da contaminação com a 
peste suína africana. O número representa um aumen-
to de 416,9 mil animais em relação ao levantamento 
anterior da organização, de 21 de novembro. Os dados 
da FAO foram atualizados até 28 de novembro.

Fonte: Canal Rural


