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Destaque

Minas Gerais vai receber investimentos da ordem de 
R$ 1,225 bilhão em ampliaçao de projetos de agrone-
gócio por parte do Grupo Fortaleza de Santa Teresinha 
Agricultura e Pecuária  (Grupo ARG). Os recursos se-
rão aplicados na expansão da produção da criação de 
bovinos, ovinos e psicultura nos municípios de Jequi-
taí e São João da Ponte, no Norte de Minas. A previsão 
é que sejam gerados 1.620 empregos diretos até 2022.

Os investimentos estão previstos em protocolo de in-
tenção assinado entre a empresa e a Agência de Pro-
moção de Investimento e Comércio Exterior de Minas 
Gerais (Indi), do Governo do Estado. 

Os investimentos vão fortalecer um dos  maiores em-
preendimentos de produção de proteína animal do 
país, implantado no Norte do estado na década de 

Grupo de agronegócio vai investir mais de R$ 1,2 bilhão em Minas

Valor será distribuído em três projetos, que vão gerar 1.620 empregos diretos
no Norte do estado

1970. O Grupo ARG se destaca pela produção de car-
ne com a criação de gado em confinamento, com o 
emprego de alta tecnologia. Conforme informações 
da empresa, nos últimos cinco anos foram produzidos 
cerca de 70 mil animais das raças Nelore, Angus e F1 
na Fazenda Fortaleza de Santa Teresinha, no municí-
pio de Jequitaí. Além dos sistema de criação dos bo-
vinos em sistema intensivo, a propriedade conta com 
áreas de cultivo irrigad, fábrica para a produção de 
alimento animal e laboratório.

A  fazenda de Jequitaí vai receber, até 2022, investi-
mentos da ordem de R$ 200 milhões na ampliação de 
suas atividades, com a previsão de gerar 130 postos 
de trabalho. O restante do investimento será aplicado 
em duas fazendas na cidade de São João da Ponte. O 
primeiro projeto, destinado à Fazenda Santa Mônica, 

receberá cerca de R$ 880 milhões, com a previ-
são de gerar 960 empregos diretos. O segundo 
projeto visa investimentos de pouco mais de R$ 
150 milhões na Fazenda Santa Teresinha, de-
vendo ocupar mais 530 trabalhadores. Os pla-
nos de expansão deverão ser implementados 
em 2022. 

A Fazenda Santa Mônica é reconhecida pela 
certificação no Programa de Sustentabilidade 
Angus, da Associação Brasileira de Angus, e a 
Fazenda Santa Teresinha possui infraestrutura 
voltada para a criação de ovinos, piscicultura 
em tanques escavados, atividades industriais 
voltadas à preparação da carne de ovinos e pei-
xes para comercialização.

Fonte: Estado de Minas
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SUÍNOS (R$/Kg)

 Fonte: ASEMG Acesso: 22/05/2020
http://www.asemg.com.br/pagina-inicial/precos/suinos/

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,70
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,10

Fonte: AVIMIG - Acesso em 22/05/2020

Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 22/05/2020
https://www.scotconsultoria.com.br/cotacoes/boi-gordo/
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Mesmo com a alta nas cotações dos principais insu-
mos utilizados na suinocultura, como o milho e farelo 
de soja, o poder de compra do suinocultor no acu-
mulado de maio aumentou, devido à valorização mais 
intensa do animal vivo. Apesar desse cenário, o poder 
de compra ainda está em patamares muito abaixo dos 
registrados em 2019.

Suínos: preço do vivo segue em alta com vendas aquecidas no mercado

De acordo com o Cepea, preços do animal vivo apresentam maior valorização
do que insumos, o que aumentou o poder de compra dos suinocultores

Os preços do suíno vivo estão em alta há três semanas, 
devido às vendas aquecidas tanto no mercado domés-
tico quanto no externo, segundo colaboradores do 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea). Quanto aos insumos, no mercado de milho, 
vendedores estão preocupados com a segunda safra, 
porque a irregularidade das chuvas pode limitar o po-
tencial produtivo das lavouras.

Assim, a oferta do cereal está limitada no mercado 
doméstico, sustentando os preços. Para o farelo de 
soja, as cotações da matéria-prima seguem em pata-
mar nominal recorde, fazendo com que as indústrias 
esmagadoras busquem repassar as altas para os deri-
vados, óleo e farelo, a fim de garantir suas margens.

O indicador do suíno vivo Cepea/Esalq de São Paulo 
desta quarta-feira, 20, aponta um valor à vista de R$ 
4,72 pelo quilo, com alta de 27,91% no mês de maio. 
A menor variação do preço do animal vivo fica por 
conta do Rio Grande do Sul, um aumento de 13,03% 
comparado a abril, com o quilo custando R$ 3,99.

Fonte: Canal Rural

O Rio Grande do Sul, Paraná e os estados que com-
põem o Bloco I do Plano Estratégico (PE) 2017-2026 
do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da 
Febre Aftosa (PNEFA) Rondônia, Acre, 13 municí-
pios do sul do Amazonas e cinco municípios do oeste 

de Mato Grosso) iniciaram o estudo soro epidemioló-
gico para febre aftosa, etapa necessária para que pos-
sam pleitear à Organização Mundial de Saúde Animal 
(OIE) o reconhecimento como zonas livres de febre 
aftosa sem vacinação. O trabalho é coordenado pelo 

Mapa coordena última etapa técnica para o reconhecimento de três novas áreas
livres de febre aftosa sem vacinação

Resultados da etapa serão encaminhados para Organização Mundial de Saúde Animal
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Os ambarques de carne de frango in natura tiveram 
ritmo elevado nas duas primeiras semanas de maio, 
conforme dados parciais da Secex, diminuindo a dis-
ponibilidade interna dos produtos, principalmente 
congelados. Com isso, os preços domésticos subiram.

Com exportação firma e procura elevada também no Brasil,
preço interno da carne de frango sobe

Nos 10 primeiros dias úteis de maio, o Brasil embarcou 202 mil toneladas
de carne de frango

Nos 10 primeiros dias de maio, o Brasil embarcou 202 
mil toneladas de carne de frango, com média diária de 
20,2 mil toneladas, aumento de 25,9% frente à de abril 
e ainda 24,5% acima do ritmo observado em maio/19.
Segundo agente do setor consultados pelo Cepea, a 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e está previsto no plano estratégico.
 
A etapa consiste na coleta de amostras de sangue e 
inspeção clínica dos animais, além da aplicação de 
um questionário que deve ser respondido pelo produ-
tor rural. O objetivo do estudo é comprovar que não 
existe a transmissão do vírus da febre aftosa nessas 
regiões. A metodologia utilizada e os resultados ob-
tidos irão compor o relatório que será enviado à OIE. 
A seleção das propriedades foi feita por amostragem e 
abrangerá 995 estabelecimentos rurais, com cerca de 
50 mil bovinos.
 
Para a execução desse trabalho, 120 médicos veteriná-
rios dos serviços veterinários dos estados lideram as 
equipes de campo. As amostras serão enviadas e pro-
cessadas nos Laboratórios Federais de Defesa Agro-
pecuária (LFDA) do Ministério, situados em Porto 
Alegre (RS), Recife (PE)  e Belém (PA). A previsão é 
concluir os estudos até julho.

Segundo o chefe da Divisão de Febre Aftosa do Mapa, 
Diego Viali dos Santos, estão sendo tomados todos os 
cuidados para a prevenção da Covid-19, seguindo as 
normas sanitárias definidas pela área de saúde. “Os 
médicos veterinários são profissionais da saúde, pos-

suem conhecimento 
e capacitação para 
tomar todas as me-
didas que mitiguem 
o risco da dissemi-
nação da Covid-19, 
realizando o traba-
lho a campo com 
segurança para os 
produtores, traba-
lhadores rurais e dos 
próprios servidores 
do serviço veteriná-
rio oficial”. 

Segundo o diretor 
do Departamento de Saúde Animal (DSA), Geraldo 
Moraes, o resultado do trabalho será encaminhado, 
junto com outras informações, em agosto ao Grupo 
ad hoc de febre aftosa do Comitê Científico da OIE, 
que irá avaliar o atendimento das condições neces-
sárias para reconhecimento internacional das áreas 
como livres de aftosa sem vacinação. Caso o comitê 
recomende o pleito do Brasil, a proposta é enviada à 
Assembleia Geral da OIE, prevista para ocorrer em 
maio de 2021, quando os países-membros irão votar o 
reconhecimento.

Fonte: Ministério da Agricultura
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Em meio à crise desencadeada pela pandemia de Co-
vid-19, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
lança, nesta segunda-feira (18), uma nova platafor-
ma para a emissão do Certificado de Origem Digital 
(COD) para exportadores brasileiros. Com identida-
de visual mais moderna, numa plataforma mais ágil e 
intuitiva, o sistema permite que o empresário emita de 
forma simplificada o documento que garante ao pro-
duto brasileiro benefícios tarifários em 23 países.

No primeiro quadrimestre deste ano, a emissão de 
COD pela CNI mais que dobrou na comparação com 
o mesmo período de 2019. O salto registrado foi de 
116%. Para a confederação, facilitar esse proces-
so é fundamental neste momento de crise, uma 
vez que o comércio exterior costuma ser o pri-
meiro a instrumento a ajudar um país a sair da 
recessão.

“Fazer uso dos benefícios alfandegários garanti-
dos nos acordos do Brasil com diversos países é 
fundamental para aumentar a competitividade 
dos produtos nacionais no mercado global. Daí 
a importância de o empresário ter a sua dispo-
sição um sistema moderno e ágil para emitir os 
Certificados de Origem Digital”, comentou o 
diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, 
Carlos Eduardo Abijaodi. Além do benefício 

CNI lança sistema que facilita acesso a benefícios tarifários a exportadores brasileiros

Em meio à crise causada pela covid-19, nova plataforma permite emissão do Certificado 
de Origem Digital (COD) de forma mais intuitiva e prática. Documento garante benefícios 

alfandegários para 23 países9

econômico, no contexto da pandemia de Sars-CoV-2, 
o COD reduz a circulação de papeis e pessoas que po-
dem se tornar vetores da doença.

A emissão do COD é feita pela Rede Brasileira de 
Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), co-
ordenada pela CNI. Presente nas federações de indús-
trias dos estados e do Distrito Federal, ela promove a 
internacionalização das empresas brasileiras por meio 
da oferta de um conjunto de serviços customizados a 
suas necessidades. Em casos específicos, a depender 
do acordo comercial entre os países, o COD pode ga-
rantir a isenção completa das tarifas alfandegárias.

China tem sido a maior responsável pelo incremen-
to dos embarques brasileiros, adquirindo também as 
principais carnes concorrentes, como suína e bovina. 
Além das exportações, as vendas domésticas de carne 

de frango também estiveram aquecidas no mercado 
doméstico nas últimas semanas. Neste caso, o impul-
so veio do aumento das compras de redes atacadistas 
e varejistas, que realizaram a reposição de estoques.

Fonte: O Presente Rural

Fonte: CNI
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O órgão comercial do setor irlandês de processa-
mento de carne Meat Industry Ireland (MII) ex-
pressou decepção com o grande número de casos 
confirmados de coronavírus entre os trabalhado-
res.

O Health Service Executive (HSE) relatou 828 ca-
sos positivos da
vírus no setor nos últimos dois meses.

Em um comunicado, o MII disse que é “decepcio-
nante que, apesar da variedade de medidas ado-
tadas para mitigar a disseminação do Covid-19, 
o número de casos relatados pelo HSE continue 
aumentando”.

Os dados do MII mostram que quase 60% dos tra-
balhadores afetados já se recuperaram de acordo com 
os protocolos de isolamento de SMS e outros que fo-
ram detectados mais recentemente continuam a con-
cluir seus períodos de auto-isolamento e recuperação.

Cormac Healy, diretor sênior da Meat Industry Ire-
land, disse: “Os membros do MII não subestimam o 
desafio que o Covid-19 representa e agiram de manei-
ra rápida e abrangente para resolver a situação há mais 
de dois meses.

Embora tenha havido um número significativo de ca-
sos positivos de Covid-19 em algumas plantas, é im-
portante reconhecer que muitas plantas tiveram um 
número baixo ou inexistente de casos. Felizmente, um 
grande número de pessoas afetadas já se recuperou e, 
mais recentemente, os positivos detectados continu-
am completando seus períodos de auto-isolamento e 
recuperação.

Aumentam casos de coronavírus na indústria de carne irlandesa

 

“Isso é motivo de encorajamento, mas não de com-
placência, e nosso objetivo é tomar todas as medidas 
apropriadas possíveis para minimizar as chances de 
desenvolvimento de mais casos. Congratulamo-nos 
com a nota de orientação de SMS que ajudará os 
membros do MII à medida que continuam gerencian-
do a situação em andamento.”

Os casos foram agrupados em fábricas de carne em 
todo o país, levando o Sindicato dos Serviços, Indus-
trial, Profissional e Técnico (SIPTU) a pedir uma for-
ça-tarefa para a indústria de carne investigar a propa-
gação do vírus. O ministro da Agricultura, juntamente 
com o ministro da Saúde e o ministro de negócios, 
empresas e inovação, deve comparecer perante o Dáil 
para responder a perguntas sobre a propagação do ví-
rus nas plantas de processamento.
                                                                                                  

Fonte: BeefPoint
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Evento
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Homenagem Sinduscarne - Aniversariantes da Semana
 Dia 27 Carolina Costa de Oliveira Faria - Esposa de Rafael Leite Faria, 
   Delegado Junto ao Conselho de Representantes da FIEMG - Suplente 


