
 

 

Nesta Edição 

Rua Bernardo Guimarães, 63/3º andar - Funcionários - Cep. 30140-080 – BH/MG 
Fone: (31)3282-7890 | sinduscarne@fiemg.com.br | www.sinduscarne.org.br 

A FORÇA DA INDÚSTRIA DA CARNE MINEIRA 

07 de Maio de 2018

InfoCarne
Informativo Sinduscarne:  Notícias do setor da carne

Edição 146

Destaque

Mercado Cotações

Justa causa, suspensão, 
advertências

Eventos

CNA vai pedir prorroga-
ção do prazo de adesão 
ao CAR para dezembro

CRMV-MG recebe 
cerimônia de posse da 
Diretoria da SMMV

Redução de custos logís-
ticos

Carne suína fecha abril 
com forte queda de preço 
no mercado doméstico

CNA é escolhida para 
participar do Conselho 
Diretor do Grupo de 
Trabalho da Pecuária 
Sustentável



 

 

InfoCarne Nro 146 07 de Maio de 2018

2

Destaque

CRMV-MG recebe cerimônia de posse da Diretoria da SMMV

O CRMV-MG recebeu na úl-
tima quinta-feira (03), a ceri-
mônia de posse da Diretoria 
da Sociedade Mineira de Mé-
dicos Veterinários (SMMV). 
Além dos membros da Dire-
toria, o evento contou com a 
presença do dr. Bruno Divino 
Rocha, presidente do CRMV-
-MG e do dr. Fernando Eus-
táquio Peixoto de Magalhães, 
presidente do Sindicato de 
Médicos Veterinários de Mi-
nas Gerais (SINDVET).
Na oportunidade, foram em-
possados dr. Vitor Márcio Ribeiro, presidente da So-
ciedade; dr. Manfredo Werkhauser, vice-presidente; 
dr. Aldair Junio Woyames Pinto, 2º vice-presidente; 
dr. Carlos Alberto, 1º tesoureiro; dr. Abílio Rigueira 
Domingos, 2º tesoureiro; dra. Naiara Meireles Ciría-
co, 1ª secretária; dra. Bárbara Silveira Costa, 2ª Secre-
tária; e dr. Cristiano Rodrigo Nicomendes Da Silva, 
diretor sociocultural.

Também assumiram cinco conselheiros efetivos: dr. 
Benjamim da Silva Maciel Junior, dr. Henrique Pinto 
Coelho Duarte, dr. Júlio Cesár Cambraia Veado, dr. 
Leonardo de Rago Nery Alves e dr. Rogério Pinhei-
ro Caldas; além de quatro conselheiros suplentes: dr. 
Bruno Antunes Soares, dr. Felipe Coser Chow, dr. 
Geraldo César Juliani Sanos, dra. Michelle Catarine 
Diniz Gomes e dr. Pablo César Pezoa Poblete.

Durante a posse, dr. Vitor Ribeiro agradeceu a pre-

sença à solenidade e firmou seu compromisso visan-
do ao fortalecimento e a renovação da instituição. “Ao 
montarmos nossa chapa, pensamos em um equilíbrio 
tendo um alicerce na história, com meus colegas mais 
experientes, e ainda ter a presença de colegas jovens. 
A gente olha hoje com muito orgulho para toda essa 
história e lutaremos para que isso se renove, acredi-
tando nesse potencial jovem”, afirmou o presidente da 
SMMV.

O presidente do CRMV ressaltou ainda a importância 
da atuação da SMMV. “É preciso resgatar o orgulho 
do profissional de Medicina Veterinária e de Zootec-
nia. Mas o CRMV-MG não pode trabalhar sozinho e 
é daí que vem a importância da Sociedade Mineira de 
Medicina Veterinária. É papel da Sociedade mostrar 
para a comunidade o trabalho na nossa área e sua im-
portância para a vida das pessoas e de suas famílias. 
Firmamos esse compromisso e estabeleceremos par-
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Cotações

Mercado

SUÍNOS
R$3,30 É O VALOR DETERMINADO PELA BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais desta quinta-feira (03) definiu o valor de R$3,30 para a comercialização 
do quilo do suíno vivo no Estado, valor este estabelecido entre os negociadores regionais. Segundo dados do 
Mercominas, a comercialização no Estado transcorreu da seguinte forma: 79% a R$ 3,00, 1% a R$ 3,05, 4% a 
R$ 3,10,  5% a R$ 3,20 e 11% a R$ 3,30.

Fonte: ASEMG - Acesso: 04/05/18

. Frango Abatido Resfriado: KG / atacado = R$ 3,80

. Frango Vivo -KG / Posto Granja: Média do Mercado = R$ 2,10

Fonte: AVIMIG - Acesso: 04/05/18

FRANGO

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 04/05/18

cerias para consolidar essa união com a SMMV”, disse 
o dr. Bruno Divino Rocha.

Para dr. Vitor Ribeiro, a parceria com o Conselho é só-
lida e construída durante um longo período: “Temos 
uma parceria e uma amizade histórica com o CRMV-
-MG. Novamente estamos tendo uma oportunidade 
de ter uma relação estreita com o Conselho e sabemos 
que isso ajudará na valorização da profissão de Veteri-
nária”, encerrou o presidente da SMMV.

Fonte: Assessoria de Comunicação do CRMV-MG
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A Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA) vai pedir ao 
governo a prorrogação do prazo de 
adesão ao Cadastro Ambiental Ru-
ral (CAR) para o dia 31 de dezembro 
deste ano. Atualmente, o produtor 
tem até o dia 31 de maio fazer o ca-
dastro.

A adesão ao CAR está prevista no 
Código Florestal (Lei 12.651/2012) 
e é obrigatória para todos os imóveis 
rurais. O produtor que não se ins-
crever dentro do prazo, deixará de 
ter acesso aos benefícios previstos no código e a no-
vos financiamentos bancários. A decisão foi tema da 
reunião da Comissão Nacional de Meio Ambiente da 
CNA nessa quinta (26), em Brasília. De acordo com 
o Coordenador de Sustentabilidade da Confederação, 
Nelson Ananias, a lei previa a prorrogação do prazo 
por dois anos, sendo que o primeiro período venceu 
em dezembro passado.

“A CNA acredita que a data não atende as necessida-
des do produtor. Este processo é muito importante, 
mas ainda está em desenvolvimento em alguns esta-
dos brasileiros”, afirmou Nelson.

Ele ainda explicou que o número de adesões ao CAR é 
significativo, mas a lei deve garantir o direito de todos 
os produtores. “Enquanto não tiver 100% das proprie-

dades rurais cadastradas, nós vamos exercer o nosso 
direito dentro da lei e pedir a prorrogação do prazo”.
Em dezembro de 2017, a CNA encaminhou um ofí-
cio ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, pedin-
do a prorrogação para o mesmo mês do ano seguinte, 
mas o governo assinou decreto adiando para o mês 
de maio de 2018. Durante a reunião, os membros da 
Comissão também debateram o andamento da nova 
Lei de Licenciamento Ambiental (PL nº 3729/2004). 
O presidente do colegiado e da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado do Amazonas (FAEA), 
Muni Lourenço, disse que a CNA defende a aprova-
ção da lei.

“O setor entende que a lei trará mais segurança jurídi-
ca aos produtores rurais e mais simplificação, como a 
dispensa de licenciamento em determinados segmen-
tos ou atividades que fazem o uso do solo”.

Fonte: CNA

CNA vai pedir prorrogação do prazo de adesão ao CAR para dezembro
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A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) foi eleita para assumir cadeira no Conselho 
Diretor do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável 
(GTPS) nos próximos três anos. A reunião aconteceu 
na quinta (26), em São Paulo.

A CNA vai atuar na defesa dos interesses do setor pro-
dutivo nos debates entre os representantes de outros 
setores, como insumos, consumidores e sociedade ci-
vil.

Os membros eleitos assumiram o compromisso com o 
desenvolvimento sustentável da pecuária por meio da 

articulação de cadeia, da disseminação da informação 
e apoio à melhoria contínua, buscando o equilíbrio 
entre os pilares econômico, social e ambiental.

A Confederação vai ser representada pelo presiden-
te da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte, 
Antonio Pitangui de Salvo, e pelos suplentes Ciro Si-
queira e Ricardo Nissen.

Além da CNA, foram eleitas para ocupar as cadeiras 
representativas do setor produtivo, a Associação Sul-
-Matogrossense dos Produtores de Novilho Precoce e 
o Grupo Roncador. A posse acontecerá no dia 1º de 
julho.

Fonte: CNA

CNA é escolhida para participar do Conselho Diretor do Grupo de
Trabalho da Pecuária Sustentável
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Os preços da carne suína no mercado brasilei-
ro mantiveram a trajetória de queda em abril, 
em meio ao fraco ritmo de vendas domésticas e 
para o exterior, segundo levantamento do Cen-
tro de Estudos Avançados em Economia Apli-
cada (Cepea).

O valor médio da carcaça especial suína nego-
ciada na Grande São Paulo caiu 5% em rela-
ção a março, para R$ 4,92 por quilo. Na com-
paração com abril do ano passado, a queda no 
preço foi de 23%. Esse é o menor valor médio 
mensal, em termos nominais, desde julho de 
2013, quando registrou R$ 4,32/kg.

As exportações de carne suína in natura so-
maram 36,5 mil toneladas em abril, queda de 
24,4% em relação a março e de 18% ante abril do ano 
passado, segundo dados da balança comercial brasi-
leira divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex) do Ministério da Indústria, Comércio e Servi-
ços nesta semana.

A receita resultante desses embarques foi de US$ 
96,4 milhões, 4,8% inferior ao registrado em março e 
20,3% abaixo do resultado de abril de 2017.

Os exportadores brasileiros de carne suína enfrentam 
embargo russo, iniciado no fim do ano passado, en-
quanto o consumo brasileiro ainda não reagiu.

Fonte: Carnetec

Carne suína fecha abril com forte queda de preço no mercado doméstico
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Parceria

Eventos

REDUÇÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS

Data:  07 e 08 de maio de 2018 (segunda e terça-feira)
Horário:  18h30 às 22h30
Local: CIEMG: Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Cemig 
- Contagem /MG

Investimento: R$ 250,00 para associados ao CIEMG/SIN-
DUSCARNE e R$ 365,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/v8tAMX

JUSTA CAUSA, SUSPENSÃO, ADVERTÊNCIAS

Data:  09 de maio de 2018 (quarta-feira)
Horário:  13h45 às 17h
Local: CIEMG: Av. Babita Camargos, 766 – Praça da Cemig 
- Contagem /MG

Investimento: R$ 125,00 para associados ao CIEMG/SINDUS-
CARNE e R$ 185,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/nF9dR2


