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Destaque

Flávio Roscoe, em seu artigo de hoje no jornal @esta-
dodeminas, discorre sobre a missão da indústria e sua 
atuação positiva na sociedade, verdadeiramente com-
prometida com os valores e princípios da responsa-
bilidade social empresarial. “A indústria mineira tem 
trabalhado com obstinação para enfrentar e vencer 

A missão da indústria e sua atuação positiva na sociedade
 

as crises sucessivas dos últimos anos”, a exemplo do 
Industrial do Ano 2020, Marco Antônio Tonussi Ro-
drigues, cuja empresa — Tacom — desenvolveu tec-
nologia inédita para a fabricação de respiradores, em 
tempo recorde e a preços muito abaixo do mercado!

Leia a íntegra em fiemg.com.br

Fonte: FIEMG
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 26/06/2020
https://www.scotconsultoria.com.br/cotacoes/boi-gordo/

SUÍNOS (R$/Kg)

 Fonte: ASEMG Acesso:26/06/2020
http://www.asemg.com.br/pagina-inicial/precos/suinos/

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,50
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,70

Fonte: AVIMIG - Acesso em 26/06/2020
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A China vem intensificando o controle sanitário so-
bre a importação de carnes em meio à segunda onda 
de contaminação do novo coronavírus no continente 
asiático. No domingo, 21, o país suspendeu a impor-
tação de frango de uma unidade da americana Tyson 
Foods. Segundo o departamento, a medida se deve à 
confirmação de casos do novo coronavírus entre os 
funcionários da unidade.

China veta carne de unidade dos EUA  

A suspensão de importações da Tyson vem na esteira 
de uma série de outras medidas mais rigorosas ado-
tadas após um novo surto de covid-19. Os voos de e 
para Pequim foram cancelados, restrições também fo-
ram impostas para entrada da cidade.

Em meio às novas medidas, na semana passada au-
toridades chinesas testaram carne e frutos do mar 
importados em busca de traços do vírus, depois que 

Os preços da arroba bovina seguem 
firmes no mercado interno. O indi-
cador do boi gordo Cepea/B3 (à vis-
ta, Estado de São Paulo) teve alta de 
7% e fechou em R$ 218,95 na quar-
ta-feira (24/6).

Segundo pesquisadores do Centro 
de Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea-Esalq/USP), 
a manutenção dos preços do boi 
gordo em torno de R$ 200 ao longo 
deste primeiro semestre tem como 
sustentação a menor oferta de ani-
mais prontos para abate, além de 
demonstrar que a demanda inter-
nacional está aquecida.

As exportações de carne in natura, até a terceira se-
mana de junho, somaram 107,19 mil toneladas, se-

Preço da arroba do boi sobe 7%, aponta Cepea

Valor para pagamento à vista, no Estado de São Paulo, fechou em R$ 218,95 na quarta-feira (24/6)

gundo dados da Secex. Se o atual ritmo de embarques 
diário for mantido até o encerramento deste mês, as 
vendas externas podem totalizar 160 mil toneladas.

Fonte: Globo Rural
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o novo surto foi associado a um grande mercado de 
Pequim com produtos importados.

No último dia 18, a China suspendeu as importações 
de uma empresa de suínos da Alemanha depois que 
autoridades alemãs confirmaram uma infecção pelo 
novo coronavírus naquela empresa, segundo o Con-
selho de Estado da China.

Na unidade da Tyson Foods no Estado americano 
do Arkansas, que teve as importações suspensas, 481 
funcionários testaram positivo para a doença – o que 
corresponde a 13% do quadro de colaboradores. “Na 
Tyson, estamos confiantes de que nossos produtos são 
seguros e esperamos que as consultas entre os gover-
nos dos EUA e da China resolvam esse problema”, dis-
se um porta-voz.

Apesar da política sanitária mais restritiva para impor-
tação de proteínas, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o Centros de Controle e Prevenção de Doen-
ças dos EUA, o Departamento de Agricultura dos Es-

tados Unidos (USDA) 
e a Administração de 
Alimentos e Medica-
mentos disseram que 
não há evidências de 
que a covid-19 seja uma 
doença transmitida por 
alimentos.

Brasil

Para Welber Barral, 
ex-secretário de Co-
mércio Exterior do 
Ministério do Desen-
volvimento, a medida 
chinesa é pontual e não 
deve prejudicar o Bra-
sil. Caso o país detec-

te algum frigorífico brasileiro com problema, afirma 
Barral, restrições deverão ser aplicadas apenas à plan-
ta que registrou contaminações.

A China teria dificuldades de impor uma medida mais 
ampla contra a carne do Brasil dada sua dependência 
do mercado brasileiro. Hoje o País é o maior exporta-
dor do produto para Pequim, seguido pelos Estados 
Unidos e pela Austrália

Em comunicado, a Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), que representa gigantes exportadoras 
como JBS e BRF, afirmou que, conforme já declarou 
a OMS, não há risco de contaminação de alimentos 
pela covid-19. A entidade destaca ainda que o setor 
segue protocolo de segurança validado pelo Hospital 
Albert Einstein em suas fábricas. A ABPA diz acom-
panhar a situação e estar em contato com o governo 
para reafirmar a segurança dos alimentos produzidos 
no Brasil. (fonte: DOW JONES NEWSWIRES)

Fonte: Isto É Dinheiro
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Para declarar a vacinação dos animais, clique em uma das opções abaixo:

Campanha de vacinação contra febre aftosa - de 1º de maio até 30 de junho

  Declaração até 10 de julho

https://bit.ly/3dJcdDj

Como consultar os e-mails dos escritórios seccionais 
1. Clique na imagem abaixo

2. Selecione o nome da cidade onde está localizada a propriedade e clique em “Buscar”
3. Uma página se abrirá com as informações do escritório seccional para o qual deve ser enviada, por e-mail, a 

sua declaração.

https://bit.ly/2Yyjnps

Confira o passo a passo para realizar a vacinação eletrônica: https://bit.ly/386wRM5

https://bit.ly/2NtHHm6

https://bit.ly/31lmh2s

Fonte: IMA



 

 

26 de Junho de 2020InfoCarne Nro 250

7

Homenagem Sinduscarne - Aniversariantes da Semana
 Dia 28 Helbert Carlos Ramires

Eventos


