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Destaque

O mercado físico do boi gordo se-
gue em perspectiva de queda. Se-
gundo o analista de Safras & Mer-
cado, Fernando Henrique Iglesias, 
os frigoríficos voltaram a testar o 
mercado no decorrer do dia, ava-
liando o escoamento mais lento da 
carne nesta virada de ano. 

“Por sua vez, há pouca resistência 
por parte dos pecuaristas, que se-
guem negociando mesmo em ní-
veis mais baixos. Os frigoríficos 
de maior porte conseguiram uma 
frente satisfatória em suas escalas 
de abate, e devem continuar pres-
sionando o mercado no curto e no 
médio prazo”, explicou.

Em São Paulo, capital, preços a R$ 194 a arroba para 
pagamento à vista, ante R$ 196 na terça-feira. Em Mi-
nas Gerais, preços de R$ 189, em Uberaba, contra R$ 
190. Em Mato Grosso do Sul, preços caíram de R$ 186 
para R$ 185 a arroba, em Dourados.

Em Goiás, o preço indicado seguiu em R$ 185 a arro-
ba em Goiânia. Já em Mato Grosso, o preço ficou em 
R$ 177 a arroba em Cuiabá, inalterado.

Atacado 
No mercado atacadista, a tendência de curto prazo é 
para a acomodação dos preços, avaliando a mudança 
do perfil de consumo no decorrer do primeiro bimes-
tre, com o brasileiro médio descapitalizado, às voltas 
com despesas tradicionais a esse período do ano.

Corte traseiro ainda é cotado a R$ 15,15. Corte dian-
teiro ainda é precificado a R$ 10,75, por quilo. Ponta 
de agulha permanece cotada a R$ 10,20, por quilo.

Fonte: Canal Rural

Arroba do boi gordo segue em trajetória de queda no Brasil

Frigoríficos voltaram a testar o mercado no decorrer do dia, avaliando o
escoamento mais lento da carne nesta virada de ano
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 16/01/2020
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS (R$/Kg)

 
 Fonte: CEPEA- Acesso: 16/01/2020

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

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

Fonte: AVIMIG - Acesso em 16/01/2020
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O protagonismo do Brasil na produ-
ção sustentável de alimentos saudáveis 
e seguros será o foco da participação 
da ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina, na 85ª 
Semana Verde Internacional, que ocor-
re esta semana, em Berlim.

O Ministério apresentou nesta quarta-
-feira (15), em seminário na Embaixada 
do Brasil, um documento com diretri-
zes promovendo a experiência brasi-
leira, que agrega aumento da eficiência 
com respeito a uma das legislações am-
bientais mais rigorosas do mundo.

As diretrizes também serão debatidas na Semana Ver-
de, que começa amanhã (16) e reunirá cerca de 200 
ministros e secretários de agricultura do mundo.

Na área de inovação e produção sustentável, o Bra-
sil desenvolveu um modelo de produção baseado em 
tecnologias tropicais sustentáveis que conciliam au-
mento da produtividade e mitigação das emissões de 
carbono.

O documento foi apresentado hoje pelo assessor de 
Assuntos Socioambientais do Mapa, João Adrien Fer-
nandes.

A ministra Tereza Cristina participou do encerra-
mento do seminário.

Já secretários do Ministério, que integram a missão, 
participaram de diversos painéis: Eduardo Sampaio 
(Política Agrícola) no painel sobre desenvolvimen-
to de soluções integradas e parcerias para produção 
sustentável global; Fernando Camargo (Inovação, 
Desenvolvimento Rural e Irrigação) no painel sobre 
bioeconomia para alavancar o desenvolvimento sus-
tentável; e Fernando Schwanke (Agricultura Familiar 
e Cooperativismo) no painel sobre governança estra-
tégica e uso eficaz da terra e seus impactos na susten-
tabilidade. O evento foi organizado pelo embaixador 
do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe. 

SAIBA MAIS: http://bit.ly/2TJAXVF

Fonte: Ministério da Agricultura

Semana Verde de Berlim debate experiência brasileira de produção sustentável de alimentos
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Washington provavelmente levará tempo para sus-
pender a proibição das importações brasileiras de 
carne in natura, já que o governo dos Estados Unidos 
continua frustrado com a decisão do Brasil de manter 
cotas para as importações isentas de tarifas de etanol 
americano, de acordo com duas autoridades brasilei-
ras com conhecimento direto do assunto.

O fracasso nas negociações para retomar as expor-
tações da carne in natura para os EUA aconteceu no 
ano passado, quando autoridades brasileiras quebra-
ram uma promessa que o presidente Jair Bolsonaro 
fez pessoalmente a seu colega Donald Trump em uma 
viagem a Washington, disseram as pessoas pedindo 
anonimato porque a discussão não é não é público.

Bolsonaro prometeu que o etanol americano entraria 
livre de tarifas no Brasil, mas depois se curvou às pres-
sões dos produtores locais do combustível. A decisão 
foi transmitida ao secretário de Agricultura dos EUA, 
Sonny Perdue, pela ministra da Agricultura do Brasil, 
Tereza Cristina Dias, em uma conversa por telefone 
em agosto, dias antes da renovação da cota. Ela argu-
mentou que a eliminação completa das tarifas de eta-
nol irritaria a bancada ruralista, exatamente quando 
Bolsonaro precisava de votos para aprovar a reforma 
da Previdência.

Perdue argumentou que não era isso que os dois pre-
sidentes haviam acertado, disseram as pessoas, acres-
centando que ele respondeu que manteria a proibição 

Brasil vê suspensão da carne como retaliação dos EUA ao etanol

 

Os responsáveis por empreendimentos que são gera-
dores de efluentes líquidos e possuem licença ambien-
tal vigente em Minas Gerais já podem encaminhar à 
Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) a De-
claração de Carga Poluidora referente ao ano de 2019.
A declaração é exigida anualmente daqueles empre-
endimentos enquadrados nas classes 5 e 6 e uma vez a 
cada dois anos para as classes 3 e 4. Empreendedores 
enquadrados nas classes 1 e 2 estão dispensados dessa 
exigência.

Para o ano de 2020, assim como ocorreu em 2019, foi 
definido o Sistema de Informações do Estado - SEI, 

como modo de recebimento das declarações de car-
ga poluidora. Assim, o empreendedor ou responsável 
pela entrega das declarações deverá realizar o cadas-
tro junto ao SEI e, após preencher as planilhas de de-
claração de cada um dos seus pontos de lançamento, 
realizar o peticionamento neste portal.

PRAZO: O formulário preenchido deverá 
ser enviado até o dia 31 de março de 2020.

Para maiores informações, entre em contato com a 
SINDUSCARNE por meio do e-mail:

sinduscarne@fiemg.com.br

OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS 2020

DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA
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da carne in natura brasileira como retaliação. No mês 
seguinte, Tereza Cristina se encontrou com Perdue 

em Washington, na expectativa de fazê-lo mudar de 
ideia, mas voltou de mãos vazias.

O Brasil acabou aumentando a cota de etanol que 
pode entrar no país sem pagar tarifas para 750 mi-
lhões de litros. As importações além desse nível são 
tributadas em 20%.

O Ministério da Agricultura do Brasil disse, em nota, 
que os dois países são parceiros comerciais históricos 
e há muito tempo concordam sobre o assunto. O Pla-
nalto não quis comentar. A Casa Branca e o USDA 
não responderam imediatamente a pedidos de co-
mentário por telefone e e-mail.

Fonte: BeefPoint

O dólar alto deve au-
mentar os custos com 
a pecuária em 2020, 
mas por outro lado, 
pode impulsionar as 
exportações de car-
ne este ano. É o que 
apontou um relatório 
do Centro de Estudos 
Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Ce-
pea), divulgado nesta 
quarta-feira, 15. O le-
vantamento mostrou que a capitalização do produtor 
incentivou novos investimentos dentro das fazendas 
e consequentemente aumentou a demanda por insu-

mos utilizados pela 
pecuária. Mas o dólar 
valorizado deve fazer 
com que o produtor 
gaste mais para inves-
tir na expansão da ati-
vidade.

PUBLICIDADE
Para a pesquisadora 
do Cepea Ana Pau-
la Négri, esse cená-

rio tende a estimular 
as exportações brasileiras, principalmente de carne, 
porque o cenário favorece o pecuarista e as casas pe-
cuárias. 

Fonte: Canal Rural

Cepea: dólar eleva custos, mas deve impulsionar exportações de carne em 2020

 O levantamento mostrou que a capitalização do produtor incentivou novos
investimentos dentro das fazendas
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Eventos

COMO FAZER UM BOM PLANO DE AÇÃO – FERRAMENTA 5W2H 

Objetivo: Capacitar os participantes para o atingimento de resultados, realização de obje-
tivos, promoção do acompanhamento e andamento. Conscientizar quanto a importância 
do planejamento e qualificar quanto ao uso de ferramentas hábeis ao atingimento de 
objetivos e metas, visando melhor desempenho pessoal, planejamento de equipe e apri-
moramento da gestão.

Data: 28 e 29/01/2020 (terça e quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$301,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 464,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/373YBzD

TÉCNICAS DE VENDAS EXTERNAS

Objetivo: Desenvolvimento e apresentação de ações para o representante comercial ter 
conhecimentos, planejamento e o máximo de assertividade nas suas ações como: Conhe-
cer a sua empresa, seus produtos, seu mercado, sua concorrência, planejar seu roteiro de 
viagens, encontrar e encantar o seu cliente.

Data: 20 à 22/01/2020 (segnda à quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$379,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 579,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2TB82mf


