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Destaque

Na última quanta feira, dia 05 de fevereiro, 
realizamos nosso primeira Assembleia Or-
dinária e Extraordinária, formalmente con-
vocada pelo presidente Dylton Lyzardo Dias.  

Na ocasião, foram analisadas pautas com Reivin-
dicações dos colaboradores para análise e elabora-
ção da Proposta do SINDUSCARNE, para início 
das negociações das Convenções Coletiva de Tra-
balho, ano base 2020, junto aos sindicatos laborais. 
 
Também na ocasião, aprovou se de forma 
unanime, a Proposta Orçamentária da en-
tidade para 2020, incluindo a ampliação de 
subsídios do Sinduscarne e parceiros, com 
provisão de recursos para realização de Even-
tos como feiras, treinamentos e workshops, 
que impulsionem desenvolvimento das Indús-
trias associadas e filiadas ao SINDUSCARNE.    
 
Dylton Lyzardo Dias, destacou a importância de 
investir em ações assertivas para o setor cárneo, 

que ampliem o desenvolvimento da Indústria 
Cárnea, destacou Dias, “nosso objetivo principal 
é sempre fornecer produtos de qualidade, exce-
lência aliados ao paladar e inovações para atender 
satisfatoriamente o consumidor interno e exter-
no“.

Assembleia Ordinária e Extraordinária SINDUSCARNE 

  

Fonte: Sinduscarne
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 06/02/2020
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS (R$/Kg)

 

 Fonte: ASEMG Acesso: 06/02/2020
ASEMG: http://www.asemg.com.br/bsemg/r-600-e-a-sugestao-da-semana/

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,70
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,50

Fonte: AVIMIG - Acesso em 06/02/2020
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A relação comercial entre Brasil e China foi o tema 
central da reunião entre a ministra Tereza Cristina 
(Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e o embai-
xador chinês Yang Wanming, na manhã desta terça-
-feira (4). “Tratamos das nossas parcerias comerciais 
que devem continuar tranquilamente, sem nenhum 
sobressalto, porque o Brasil é um grande parceiro da 
China na área de produtos agrícolas”, disse a ministra 
após a reunião.

A ministra destacou que a China abriu o mercado 
para o melão brasileiro e está sob análise a exportação 
de uva brasileira para os chineses. “Com a abertura do 
mercado para o melão, os nossos empresários estão 
fazendo os contatos na China para poder fazer as ex-
portações. Nós já começamos a trabalhar o certificado 
sanitário da uva que é a próxima fruta que o Brasil 
quer exportar para China”, ressaltou. O embaixador 
relatou as medidas adotadas pelo governo chinês em 
relação ao coronavírus. “Vamos acompanhar de perto. 

É muito importante essa proximidade do embaixador 
conosco, para estar sempre nos municiando, mas por 
enquanto tudo normal”, afirmou a ministra, acrescen-
tando que a questão de saúde está sob a coordenação 
do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Segundo a ministra, no que diz respeito ao setor agro-
pecuário, não há restrição ao intercâmbio comercial 
entre os dois países devido ao surto de coronavírus. 
O Brasil exporta para a China, principalmente, soja e 
carnes bovina, suína e de frango.

“Nós temos um procedimento de habilitação de fri-
goríficos que está andando no seu ritmo. Isso está em 
processo normal de encaminhamentos lá na China, 
nos ministérios e na aduana. Não mudou nada. O que 
pode ter atrapalhado a movimentação foi o feriado do 
ano novo chinês, que foi prolongado por causa do co-
ronavírus”, argumentou.

O embaixador afirmou que a relação comercial entre 
os dois países no setor agropecuário é duradoura e 
será cada dia mais estreita. “O governo chinês se dedi-
ca a manter essa relação de longo prazo e estável com 
o governo brasileiro. Os produtos agrícolas brasileiros 
são bem-vindos. Não acredito que a relação sino-bra-
sileira será prejudicada (pelo surto)”, disse.

Participaram da reunião, além da ministra e do em-
baixador, secretário de Comércio e Relações Interna-
cionais, Orlando Ribeiro, o ministro conselheiro Qu 
Yuhui e o diplomata Zhu Yue.

Fonte: Ministério da Agricultura

Ministra e embaixador da China debatem relação comercial entre países

 “Tratamos das nossas parcerias comerciais que devem continuar tranquilamente,
sem nenhum sobressalto, porque o Brasil é um grande parceiro da China na área de

produtos agrícolas”, disse a ministra
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A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) lavrou 19.842 autos de infração relativos ao 
descumprimento da tabela de fretes em 2019. Neste 
ano, a expectativa é de que a fiscalização seja intensi-
ficada. Cerca de 1.000 autos de infração já foram con-
tabilizados em 2020 em operações de fiscalização em 
todo o país. Na semana passada, a ANTT prorrogou 
a entrada em vigência da obrigatoriedade de emissão 
do Código Identificador de Operações de Transportes 
(CIOT) para todas as empresas que contratam fretes 
no Brasil. A medida era vista com preocupação por 
grande parte do setor de transportes, principalmente 

ANTT emite quase 20 mil autos de infração sobre tabela de frete em 2019

 

A relação comercial entre Brasil e China foi o tema Em 
dezembro de 2019, quando algumas praças pecuárias 
registraram negócios a R$ 235 por arroba, o pecuarista 
Francisco Manzi vendeu apenas 20% do rebanho. De lá 
para cá, o boi gordo se desvalorizou e complicou a vida 
do produtor. “Precisamos de um valor mais alto para 
continuar com os nossos investimentos, que são a longo 
prazo. No início deste ano, tenho abatido animais sufi-
cientes para pagar as minhas despesas”, diz.

Manzi acredita que as escalas mais curtas dos frigoríficos 
façam as referências subirem novamente até o patamar 
observado no ano passado. Porém, o analista Gustavo 
Rezende, da consultoria Agrifatto, não aposta nisso. A 
oferta de carne bovina continua reduzida, mas a deman-
da também caiu.

Tradicionalmente, o brasileiro consome menos proteína 
bovina em janeiro. No mercado externo, a procura tam-
bém recuou e as exportações caíram 21%. “Só China e 
Hong Kong importaram no fim do ano passado 100 mil 
toneladas por mês. Em janeiro, foram 117 mil tonela-

das, incluindo também Rússia, Irã e o resto do mundo. 
A tendência é que a exportação continue reduzida em 
fevereiro e março, principalmente por causa do corona-
vírus”, diz o especialista. Diante desse cenário, fica mais 
difícil fazer uma previsão de como será a formação de 
preços da arroba do boi gordo em 2020. “Ainda há muita 
divergência nos valores praticados ao produtor. Houve 
diferença de até R$ 8 por arroba de uma planta para ou-
tra. O produtor precisa ficar atento e encontrar o melhor 
momento para vender”, afirma a diretora-executiva da 
Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), 
Daniel Bueno.

De acordo com o consultor da INTL FCStone Caio To-
ledo, o produtor não deve ficar estar atento apenas no 
valor da arroba, mas também ao custo de produção. 
As contas precisam estar equilibradas para encontrar 
o melhor momento de vender. “Existirão várias janelas 
de boas oportunidades para fechar o negócio. Tem que 
levar em consideração o preço do milho e o mercado 
futuro para fazer a negociação”, comenta.

Fonte: Canal Rural

Boi gordo: exportação menor restringe altas na arroba, diz Agrifatto
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O cenário global de escassez de milho pode levar a 
China a abater animais, de acordo com o comentaris-

ta Miguel Daoud. “Durante o impasse com os EUA, a 
guerra comercial, eles queimaram boa parte dos esto-
ques e podem ter que abater parte do plantel para não 
deixar os animais morrerem de fome, como aconte-
ceu no Brasil na greve dos caminhoneiros”, diz. Os Es-
tados Unidos e o Brasil sofreram com problemas cli-
máticos em 2019. Para os americanos, os impactos na 
produção de milho já foram sentidos no ano passado. 
Aqui, as perspectivas, principalmente para a segunda 
safra, também são de perdas e reduções.

PUBLICIDADE
Com milho em alta, produtores temem inviabilidade 

Daoud: ‘China pode ter que abater animais por falta de milho’

 De acordo com o comentarista, as carnes brasileiras serão mais demandadas, mas o mercado
interno também sofrerá um ‘choque de oferta’; entenda

empresas transportadoras e segmentos que dependem 
de fluxo alto de fretes, como laticínios.

A exigência valeria a partir do início de fevereiro, mas 
foi adiada para 16 de março. A multa pela não emis-
são de cada documento é de R$ 5 mil. O CIOT aten-
de a uma exigência dos caminhoneiros desde a greve 
de 2018. Obrigatório desde 2011 para caminhoneiros 
autônomos, o documento será exigido para todas as 
cargas transportadas.

O tema repercutiu no Congresso Nacional. O sena-
dor Vanderlan Cardoso (PP/GO) afirmou que, com 
a prorrogação, pretende debater as dificuldades que 
transportadoras e segmentos do setor produtivo rela-
tam para implementar a medida com o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. “Queremos 
envolver todos. Empresas, caminhoneiros autôno-
mos, setor produtivo e envolvidos com o transporte 
de cargas no país. Não podemos errar em um setor 
tão prioritário para o desenvolvimento econômico 
do país”, disse. A prorrogação da entrada em vigência 

da obrigatoriedade de emissão do CIOT para todos 
foi uma demanda de entidades como a Associação 
Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás 
(AdialLog) e o Sindicato da Indústria de Laticínios do 
Rio Grande do Sul (Sindilat). O sindicato alega que a 
coleta de leite envolve mais que mil caminhões diaria-
mente e não haveria tempo hábil para as empresas se 
adequarem ao preenchimento de dezenas de informa-
ções para a emissão do CIOT. O presidente do Sindi-
lat, Alexandre Guerra, criticou a obrigatoriedade do 
CIOT, o que classificou como medida burocrática e 
que tira competitividade do setor produtivo. “É um 
contrassenso com a própria política do governo fede-
ral, que é desburocratizar os processos”, completou.

“É um ônus que não é nosso. O papel da empresa não 
é arrecadar. Isso nos expõe com o nosso prestador”, 
reclama o presidente da Adial, Otávio Lage de Si-
queira Filho. A associação ainda pretende pressionar 
a ANTT e o governo para desobrigar a emissão do 
CIOT.

Fonte: BeefPoint
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Eventos

ANÁLISE DE CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA

Objetivo: Capacitar os participantes nas principais técnicas de formação de preço, atra-
vés da análise dos custos operacionais da empresa.

Data: 16 à 18/03/2020 (segunda à quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$376,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 579,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/3beMYZf

Em 2020, os preços caíram em todas as semanas no 
mercado atacadista em São Paulo. Nos últimos sete 
dias, a desvalorização neste elo da cadeia foi de 3,6%, 
com a carcaça sendo negociada, em média, em R$4,05 
o quilo. 

Nas granjas paulistas, o preço recuou 3,1% no mes-
mo período e a ave terminada está cotada, em média, 
R$3,10 por quilo.  Para os próximos dias, a expectativa 
é de uma demanda mais firme com a virada do mês, 
o que pode dar sustentação aos preços na primeira 
quinzena de fevereiro.  Fonte: Scot Consultoria

Pressão de baixa no mercado de frango

  

na criação de suínos
Soja e carnes: ‘Gripe aviária na China favorecerá ex-
portações do Brasil’

Segundo Daoud, caso seja forçada a abater parte do 
plantel, a China deve demandar mais proteína do Bra-
sil. “Isso vai gerar uma demanda interna por milho 

maior  e não teremos condições de atender. Não é à 
toa que os preços estão onde estão. Em Mato Grosso, 
já está em 60% do preço da soja; isso nunca aconte-
ceu. Temos empresas comprando navios de milho da 
Argentina e produtores no Paraguai montando silos”.
 

Fonte: Canal Rural


