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Destaque

“O trabalho tem que con-
tinuar e precisamos trazer 
informações para fortificar-
mos nossas estruturas” afir-
mou Mário Morais Mar-
ques, presidente da Câmara 
da Indústria de Alimentos 
da FIEMG, na abertura da 
primeira reunião do ano do 
colegiado. O evento, on-li-
ne, foi realizado no dia 1/06 
e contou com a participação 
de empresários da setor de 
alimentação de Minas Gerais. “Diante do contexto da 
crise causado pelo coronavírus, precisamos mudar o 
nosso modo de agir. Temos que pensar em médio e 
longo prazo, pois essa situação irá durar por tempo 
indeterminado”, afirmou Marques.

A pauta do encontro tratou de diversos assuntos, como 
as feiras virtuais, abordado por Winicius Segantine 
Dantas, presidente do Sindicato das Indústrias de Pa-
nificação do Estado de Minas Gerais (Sip) e da As-
sociação Mineira da Indústria de Panificação (Amip), 
que juntos formam a Amipão, e Amanda Batista, as-
sessora jurídica da entidade. “Já estávamos trabalhan-
do na possibilidade de feiras virtuais e agora, diante 
deste quadro, o processo se acelerou”, afirmou Dantas. 
Já a assessora jurídica lembrou que o mundo está mu-
dando rapidamente e que, para muitos segmentos, os 
eventos on-line são uma realidade. “Devido ao baixo 
custo, essa modalidade pode ser uma grande oportu-
nidade de negócios”, pontuou Batista.

Câmara da Indústria de Alimentos da FIEMG realiza primeira reunião do ano

Encontro virtual contou com a participação de empresários da cadeia de alimentação
de Minas Gerais

Morgana Zimmermann, pesquisadora líder de Ali-
mentos do Centro de Inovação e Tecnologia SENAI 
FIEMG (CIT SENAI FIEMG), discorreu sobre o De-
creto nº 4.680/2003, dentre outros assuntos. Segundo 
Zimmermann, o decreto obriga que a presença trans-
gênica,  em qualquer percentual,  no alimento ou nos 
ingredientes alimentares postos em circulação deve 
constar obrigatoriamente no rótulo do produto em-
balado. “Essa norma também é válida para produtos 
a granel ou in natura”, afirmou explicando que a car-
ne de animais que são alimentados por transgênicos 
também devem constar na embalagem. “É o caso de 
galinhas e porcos que consomem milhos modifica-
dos”, exemplificou a pesquisadora líder.

Mantendo a decisão sobre a legislação que obriga a 
rotulagem de alimentos que contenham trasgênicos

A Consultoria Digital em Segurança e Saúde no Tra-
balho oferecida pelo SESI para as indústrias foi apre-
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sentada por Carla Sirqueira, gerente do Centro de 
Inovação em Ergonomia SESI. O serviço possibilita 
que as empresas recebem uma consultoria sobre ações 
de prevenção e a disseminação do coronavírus. Entre 
as questões abordadas na consultoria estão as formas 
de comunicação e orientação aos funcionários, higie-
nização e conservação dos equipamentos de proteção 
individual, protocolos para evitar aglomeração e mo-
nitoramento da saúde dos trabalhadores.

Marco Túlio Manzi de Souza, analista da Gerência 
de Atração de Investimentos da FIEMG, apresentou o 
Portal de compras FAEMG . “Todas as industrias as-
sociadas à FIEMG serão fornecedoras, fortalecendo a 
cadeia produtiva”, afirmou Souza. Para o analista, Mi-
nas Gerais compra muito de outros estados e o Por-
tal de compras FAEMG irá aumentar os negócios no 
território mineiro, tornando as empresas mais com-
petitivas, aumentando a arrecadação e gerando mais 

empregos no estado. “Para isso, estamos mapeando 
toda a nossa cadeia produtiva ”, esclareceu o analista. 
Dentre as vantagens do portal estão o ambiente de ne-
gócios ágil, redução de custos logísticos, aumento do 
associativismo e fortalecimento da cadeia produtiva.
As mudanças no Programa FIEMG Competitiva foi o 
tema da apresentação de Thadeu Chaves Tolentino, 
gerente de Projetos para a Indústrias da FIEMG. O 
programa, devido ao isolamento social causado pela 
Covid-19, passou por uma reestruturação e está ofe-
recendo para as indústrias treinamentos e assessorias 
on-line em três eixos temáticos: Finanças, Gestão 
e Mercado. A metodologia oferecida vai de lives até 
assessorias virtuais. “As aulas são temáticas e servem 
para nivelar o conhecimento dos participantes, sem-
pre aliando a prática com a apresentação de novas 
ferramentas. Nosso objetivo é auxiliar as empresas a 
resolverem problemas pontuais”, finalizou Tolentino.

Fonte: FIEMG

Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 05/06/2020
https://www.scotconsultoria.com.br/cotacoes/boi-gordo/
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SUÍNOS (R$/Kg)

 Fonte: ASEMG Acesso: 05/06/2020
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         3,30

Fonte: AVIMIG - Acesso em 05/06/2020

66% das empresas industriais não demitiram por conta da pandemia,
mostra pesquisa da CNI

Levantamento revela que, apesar impactada pela pandemia do novo coronavírus,
indústria resiste em demitir e 78% das empresas que desligaram empregados

acreditam que a medida será temporária 

Um estudo da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) revela o esforço do setor industrial em man-
ter os empregos mesmo em face da crise gerada pela 

covid-19. Apesar de 74% das empresas terem sido im-
pactadas no atual cenário e 82% terem registrado que-
da no faturamento nos últimos 45 dias, 66% delas não 
demitiram funcionários em função desses impactos 
provocados pela pandemia. Mesmo entre aquelas que 
reduziram o quadro de empregados, 78% acreditam 
que essa medida será temporária, ainda que 86% afir-
mem que haverá redução de receita no setor industrial 
como um todo em 2020.

A pesquisa – encomendada ao Instituto FSB Pesqui-
sa - buscou entender melhor o impacto, o posicio-
namento e as perspectivas dos empresários do setor 
industrial em meio à crise provocada pela pandemia 
da covid-19. Para 77% dos entrevistados, a situação da 
doença é muito grave (35%) ou grave (42%) no Brasil. 
O levantamento mostra, ainda, que três em cada qua-
tro executivos diminuíram ou paralisaram a produção. 
E que 22% das empresas só têm condições financeiras 
de manter as atividades em funcionamento por mais 
1 mês, enquanto outros 45% dizem que esse prazo é 
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de no máximo 3 meses. Apesar do quadro 
desafiador, 44% acreditam que a econo-
mia brasileira vai registrar expansão nos 
próximos dois anos. “É possível enxergar 
a resiliência do empresário industrial nos 
dados trazidos pela pesquisa. A demissão 
é uma das últimas opções e, por isso, é 
preciso dar condições para evitar que os 
executivos cheguem a esse ponto. Os da-
dos mostram que as medidas trabalhistas, 
que resultaram em mais de 8 milhões de 
acordos individuais para redução de jor-
nada e salário e suspensão de contratos de 
trabalho, foram importantes para a pre-
servação de empregos”, afirmou o presi-
dente da CNI, Robson Braga de Andrade. 

A redução da jornada impactou 39% das indústrias e 
a suspensão temporária dos contratos, 22%.

Adiamento do pagamento de impostos é vista como 
política eficaz - Os impostos foram apontados como 
os problemas financeiros mais significativos para as 
indústrias pela a parcela mais representativa dos en-

trevistados (26%), seguido da 
folha de pagamento (23%). 
Diante do quadro, o adiamento 
ou parcelamento do pagamento 
de impostos representa a políti-
ca mais eficaz do governo para 
38% dos executivos. A maioria 
aprova as medidas governamen-
tais, mas as considera insuficien-
tes. Sete em cada dez executivos 
consideram apropriadas as ini-
ciativas adotadas pelo governo. 
Quando questionados se essas 
ações eram suficientes o índice 
de concordância cai para 39%. 
Uma série de lideranças empre-
sariais tem relatado à CNI difi-
culdades para acessar as linhas 
de créditos anunciadas pelo go-
verno federal. Para garantirem a 
preservação dos empregos, mui-

tos empresários foram obrigados a reduzir a jornada 
de trabalho com diminuição proporcional dos salários 
ou suspenderem os contratos. O estudo da CNI revela 
que 56% dos empresários recorreram aos programas 
oficiais do governo federal e 53% renegociaram com 
fornecedores.
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O volume total de carne 
bovina in natural expor-
tada em maio foi 155,1 
mil toneladas, com um 
incremento de aproxi-
madamente 33% frente 
ao mês de abril que em-
barcou 116 mil tonela-
das. Segundo a Secreta-

ria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, 
Comércio e Serviços (SECEX), a média diária ficou 
em 7,7 mil toneladas e teve um aumento de 37,23% 
se comparado com o ano anterior, que registrou uma 
média de 5,65 mil toneladas.

De acordo com o analista de mercado da Consultoria 
Agrifatto, Yago Travagini, as exportações no mês de 
maio tiveram o melhor desempenho desde novembro 
de 2019. “As exportações de carne bovina in natura 
registraram bons volumes exportados no mês de maio 
e a receita total também teve um aumento significati-
vo. A demanda chinesa foi fundamental para alcançar 
esse patamar em maio”, comenta.

Exportação total de carne bovina em maio avança 33% frente ao mês anterior

 

Os preços médios ficaram próximos de US$ 4.400,20 
por tonelada, na qual teve um aumento de 13,43% se 
comparado ao mesmo período do ano anterior que 
registrou um valor médio de US$ 3.879,30 por tone-
lada.

O valor negociado do produto para o produto foi US$ 
682,636 mil no mês de maio,  tendo em vista que o 
valor comercializado foi no ano passado foi de US$ 
482,4 mil. A média diária ficou em US$ 34,131 mil e 
registrou um avanço de 55,66%, frente ao observado 
do ano passado que negociou a US$ 21,9 mil.

Em seu relatório, a Agrifatto apontou que os estoques 
chineses estão abastecidos para o curto prazo e que a 
economia está se  recuperando lentamente. Por isso, 
as compras chinesas não devem exceder a demanda 
dos consumidores locais. “Apesar de não ter dados 
ainda,nossa estimativa para o próximo mês é que o 
volume exportado em junho pode ter uma leve que-
da com as compras chinesas se ajustando a demanda”, 
conclui Travagini.                                                                                                  

Fonte: Beef Point

Indústria considera importante proteger saúde de 
trabalhadores -  Os dados mostram que praticamente 
todos (96%) os empresários consideram importante a 
empresa adotar medidas de segurança contra o coro-
navírus, como uso de máscara e distanciamento mí-
nimo entre as pessoas. Igual percentual afirmou que, 
mesmo no cenário pós-isolamento a empresa conti-
nuará adotando medidas de combate ao novo coro-
navírus. As três ações que devem ser incorporadas às 
rotinas de 98% das indústrias são a disponibilização 
de materiais de higiene pessoal, os esforços adicionais 
de limpeza e higienização do ambiente de trabalho e 
dos equipamentos individuais e a oferta de materiais 

de higiene pessoal e de proteção individual, como 
máscaras e luvas. 

Informações sobre a metodologia - A pesquisa da 
CNI foi feita pelo Instituto FSB Pesquisa, por telefone, 
com 1.017 executivos industriais de todas as regiões 
do Brasil entre os dias 15 e 25 de maio, com intervalo 
de confiança de 95%. A margem de erro é de 3 pontos 
percentuais.

Confira a íntegra do documento:
https://go.aws/30iVD9U

Fonte: CNI
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Eventos

Homenagem Sinduscarne - Aniversariantes da Semana
 Dia 09 Rodrigo Parreira Coelho - Conselho Fiscal - Suplente


