
 

 

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 

25 de Maio de 2018

InfoCarne
Informativo Sinduscarne:  Notícias do setor da carne

Edição 149

Destaque

Mercado Cotações

A Importância das 
Adequações Normati-
vas para a Indústria de 
Alimentos

Eventos

Em Paris, Maggi destaca 
avanços do agro brasilei-
ro e o respeito ao meio 
ambiente

Palavra do Presidente

Orçamento Empresarial



 

 

InfoCarne Nro 149 25 de Maio de 2018

2

Destaque

Palavra do Presidente

Há oito anos, desde maio de 2010, compareço quin-
zenalmente a este espaço, sempre às quintas-feiras, 
para registrar o posicionamento da indústria minei-
ra sobre questões que impactam o setor e o cotidiano 
de milhares de empresas, empresários e trabalhado-
res. Hoje, o faço pela última vez como presidente da 
Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG). 
À noite, com muita honra e como estabelece o nosso 
estatuto, transmitirei o cargo ao companheiro Flávio 
Roscoe Nogueira.

Em ocasiões como esta, na maioria das vezes, costu-
ma-se enfatizar o passado em laudatórios e cansati-
vos relatórios de gestão. Quero fazer diferente, pois 
do passado cuidam o tempo e a história, sempre com 
isenção, competência e justiça. Quero falar do presen-
te e do futuro, principalmente do futuro da indústria 
de Minas Gerais, que antevejo moderno, diversifi-
cado, inovador, tecnológico e agregador de valor ao 
produto mineiro. Quero falar de princípios e valores 
que nossa diretoria priorizou e que, acredito, indicam 

o futuro. Na verdade, estruturamos a nossa gestão em 
cinco pilares que focam exatamente o futuro e que são 
decisivos em sua construção, tendo como prioridade 
absoluta a criação de mercado para as empresas in-
dustriais: Defesa de Interesses da Indústria; Educação; 
Inovação e Tecnologia; Qualidade de Vida e Sustenta-
bilidade; Comprometimento da Casa com a Gestão, 
no que se refere à estrutura organizacional do Sistema 
FIEMG, sob a inspiração do nosso Conselho Estraté-
gico. Esses pilares foram fundamentais diante do ce-
nário de grave crise com o qual convivemos ao longo 
dos oito anos de mandato.

No pilar Desenvolvimento Industrial e Defesa de In-
teresses, o objetivo central são iniciativas voltadas 
para a criação de mercado no Brasil e no mundo. São 
ações que impactam a competitividade das empresas 
e exigem mudanças nos campos político, trabalhista, 
tributário, ambiental, promoção de negócios e atração 
de investimentos. De fato, representar e ancorar a de-
fesa dos interesses legítimos do setor industrial é a ra-
zão de ser da FIEMG, sempre com o foco de garantir 
negócios dentro e fora do país.

Nesse quesito – criação de mercado e defesa de in-
teresses –, trabalhando sempre em parceria com a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), com as 
demais federações de indústria do país, com os nos-
sos sindicatos e com as entidades coirmãs de Minas 
Gerais, tivemos conquistas fundamentais nos últimos 
anos: a aprovação da legislação que fixa um teto para 
os gastos públicos, a lei da terceirização e a Reforma 
Trabalhista são alguns dos destaques. No pilar Educa-
ção, desenvolvemos ações abrangendo o Ensino Bá-
sico, com o SESI, e o Ensino Profissionalizante, com 
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o SENAI. Também desenvolvemos ações cuja marca 
principal é a promoção da cidadania, como o Institu-
to Minas pela Paz, mantido e gerido pelas empresas 
que integram o nosso Conselho Estratégico. A Escola 
Móvel, operada pelo SESI/SENAI, é outro exemplo de 
ação-cidadã, ao criar oportunidade de formação pro-
fissional para populações carentes e marginalizadas. 
Também desenvolvemos ações de conexão entre a 
universidade e a indústria, como os programas execu-
tados pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) – o Engenhei-
ro Empreendedor, com o apoio do Sebrae Minas, e o 
Futuros Engenheiros, da própria FIEMG.

No pilar Inovação e Tecnologia, conquistamos avan-
ços significativos. Em parceria com a CNI, com o Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e com o Governo do Estado – Companhia 
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
(Codemge), Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais (Fapemig) e Secretaria de Ciência e 
Tecnologia –, o Sistema FIEMG investiu R$ 150 mi-
lhões para construir o Centro de Inovação e Tecno-
logia SENAI/FIEMG em Belo Horizonte, que hoje 
nucleia uma rede de 14 centros de pesquisa e desen-
volvimento com laboratórios em diferentes regiões do 
estado.

Em Itajubá, está em construção o Instituto SENAI de 
Inovação-Centro Empresarial de Desenvolvimento e 
Inovação da Indústria Elétrica e Eletrônica (ISI-CE-
DIIEE), em parceria com BNDES, CNI, Cemig, Fape-
mig e Codemge. Por sua relevância, o ISI-CEDIIEE 
acaba de receber – nessa terça-feira (22) – o selo de 
aprovação e prioridade da Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel).

No pilar Qualidade de Vida e Sustentabilidade, o Sis-
tema FIEMG consolidou sua atuação nas áreas de Se-
gurança e Saúde no Trabalho (SST), Desenvolvimen-
to Social, Esporte e Cultura. Desde 2010, mais de 1,6 
milhão de trabalhadores da indústria participaram de 
ações de SST. No mesmo período, as escolas de es-
porte do SESI MG receberam 227 mil matrículas, e os 
clubes da entidade beneficiaram um milhão de traba-
lhadores e seus familiares. Os eventos culturais pro-
movidos pela entidade reuniram cerca de 5 milhões 
de espectadores nos últimos oito anos, levando, além 
de cultura, também esperança e claro entendimento 
do processo de construção do nosso país, como se deu 
no espetáculo “JK, um reencontro com o Brasil”.

No pilar Comprometimento da Casa com a Gestão, 
investimos na preparação da nossa estrutura orga-
nizacional, nos nossos colaboradores e no estabele-
cimento de uma cultura – a Nossa Causa –, cuja es-
sência é a defesa da indústria de Minas Gerais, suas 
empresas e seus empresários. Sem empregados mo-
bilizados e engajados, não se constroem organizações 
eficientes e eficazes.

São resultados importantes para a indústria, que rea-
firmam as tradições da FIEMG desde a sua fundação, 
em 12 de fevereiro de 1933. Nesse período de 85 anos, 
a entidade teve 13 presidentes e todos – cada um ao 
seu tempo e ao seu modo – deram a sua contribui-
ção para a consolidação de uma obra que é coletiva 
e solidária. Sabemos que a nossa participação não se 
encerra em si mesma – esperamos que contribua para 
apoiar a nova gestão. De amanhã em diante, a lide-
rança da indústria estará nas mãos do companheiro 
Flávio Roscoe – e sei que estará em muito boas mãos. 
Sucesso, Flávio!

Fonte: FIEMG
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Cotações

Mercado

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 24/05/18

SUÍNOS

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 24/05/18

Fonte: ASEMG - Acesso em 24/05/18

R$3,40 É O NOVO PREÇO DA BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais desta quinta-feira (17) definiu o valor de R$3,40 para a comercialização do quilo do 
suíno vivo no Estado, valor este estabelecido durante a reunião presencial e através da videoconferência com a ASTAP. 
O preço tem validade entre os dias 18 e 24/05.”O mercado de suínos desta semana está bastante demandado, servindo 
de base para a primeira alta relevante do ano. O incremento de R$0,30 no valor de negociação do quilo do suíno vivo de 
quarta para esta quinta-feira foi uma grande vitória para nós produtores” disse o suinocultor do Sul de Minas e diretor da 
ASEMG, Roberto Coelho.

Informações como a abertura do mercado da Coréia do Sul e a possibilidade de embarques  para a Rússia podem aquecer 
ainda mais o mercado. Para receber estas e outras informações relevantes sobre o mercado, mantenha seu cadastro atua-
lizado junto à ASEMG enviando seu e-mail e número de celular para (31) 97561-1580.
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Em Paris, Maggi destaca avanços do agro brasileiro e o respeito ao meio ambiente

O ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) disse nesta terça-feira (22) durante 
entrevista coletiva, em Paris, que o Brasil promoveu 
“uma revolução verde no mundo” ao transformar o 
campo brasileiro e mudar a posição do país de grande 
importador a um dos maiores exportadores mundiais 
de alimentos. Isso, segundo afirmou, com uma rígida 
legislação ambiental e sem o incentivo de subsídios. 
Maggi destacou questões que ainda dificultam o acor-
do do Mercosul com a União Europeia e esclareceu 
sobre o uso de defensivos agrícolas.

“Em curto espaço de tempo, em 40, 45 anos, passa-
mos a fornecer alimentos para mais de 150 países. E 
isso, tendo consumo interno muito grande, superior a 
200 milhões de habitantes”, disse o ministro. “Em uma 
atividade extremamente importante como essa, ado-
tamos todas as providências através de legislação, de 
combate a problemas que tínhamos, e levamos o país 
a um patamar onde podemos discutir tudo com muita 
transparência”.

Blairo Maggi destacou que “o Brasil não fugiu à res-
ponsabilidade de corrigir erros, tanto nas questões 
relacionadas ao trabalho, questões sociais dos co-
laboradores, quanto das ambientais”. Lembrou que, 
hoje, “somos o quarto maior produtor de alimentos, 
o segundo maior exportador, utilizando apenas 9% do 
território brasileiro para a agricultura e mais 13% para 
pecuária”.

“Desses 9%, são retirados do solo 1,650 bilhão de to-
neladas de produtos, quer seja de florestas plantadas, 
café, banana, cana para a produção de etanol, soja, mi-
lho”, enfatizou.

Meio ambiente
Sobre a legislação ambiental, salientou ser bastante 

forte, que obriga os produtores a manterem em suas 
propriedades áreas de reservas ambientais de florestas, 
de cerrado ou de qualquer tipo de vegetação, depen-
dendo do bioma, sem uso. “Por exemplo, no norte, na 
região onde está nossa floresta amazônica, qualquer 
proprietário só pode usar 20% da propriedade”.

Em relação a desmatamentos, observou que, de 2003 
para cá, “não só no meu estado (Mato Grosso), mas 
também nos demais estados, houve redução em torno 
de 90% do uso ou do desflorestamento”. O combate 
ao desmatamento continua, afirmou, “e o ritmo da 
ocupação de terras diminuiu pelas políticas implan-
tadas e também porque os próprios produtores perce-
beram que não adianta produzir mais se as empresas 
privadas no Brasil, que estão dentro de um sistema de 
ajudar na proteção ambiental, deixam de comprar de 
quem desmata irregularmente”.

Mercosul e UE
Questionado sobre as negociações de acordo entre 
o Mercosul e União Europeia, durante entrevista, o 
ministro comentou que a Europa trabalha com mui-
to subsídios, não utilizados na agricultura brasileira 
e que, por isso, é preciso estar “bastante atento a essa 
abertura, a fim de que não comprometa o crescimen-
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to de determinadas agroindústrias”. Mas disse que 
está muito próximo o acordo comercial. “Na verdade, 
quando se trata de carne, a Europa é autossuficiente 
e as cotas ofertadas ao Mercosul nada mais são do 
que recomposição de números que tínhamos já há 
dez anos atrás ou coisa parecida. Então, por parte da 
agricultura, nós vamos, sim, aceitar o acordo, mas não 
temos aquele entusiasmo, que muitos dizem que terí-
amos”.

Mas há pendências como a de indicação geográfica, 
“que preocupa, sendo um tema sensível para Europa 
e também para o Brasil. Um assunto que ainda está se 
discutindo para chegar a um entendimento”.

Em relação a lácteos, disse também haver “dificulda-
de de aceitar o mercado aberto, porque a estrutura 
de produção de leite no Brasil é feita por pequenos 
produtores agrícolas, por uma agricultura familiar 
mesmo, de subsistência. E como nós não temos um 
sistema de proteção via incentivos, via subsídios, a li-
beração do mercado sem nenhuma condição, signifi-
caria que milhares de pequenos produtores brasileiros 
não suportariam a concorrência”.

Defensivos
Maggi também falou sobre o uso de defensivos na 
agricultura. “Nós ouvimos aqui na Europa e no Brasil 
que nosso país é um dos grandes usuários de defen-
sivos agrícolas. Mas quando olhamos os números, a 
gente vê que a história é diferente. Ao confrontarmos 
a quantidade por quilo de produto, o país que mais usa 

por hectare é o Japão. São 11,7 quilos por hectare/ano; 
em segundo lugar, vem a Holanda, com 4,59 quilos; 
em terceiro, a França, com 2,4 quilos por hectare; a 
Alemanha, na sequência, com 1,9 quilo por hectare e; 
o Brasil tem 1.16 quilo para cada hectare produzido”.
O Brasil, de acordo com Maggi, tem, “então,uso bas-
tante moderado pelo volume de área em que produz 
em duas safras por ano. “O ano inteiro, no Norte, no 
Sul ou no Centro-Oeste, estão sempre ocupados com 
algum tipo de cultura. Isso dá ao país a posição de 
contestar os números que são colocados mundo afo-
ra”.

Blairo Maggi participou de evento da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) que lançou 
durante a 86ª Sessão Geral da Assembleia Mundial da 
OIE, o Agricultural Traceability System (Agri Trace) 
voltada para a rastreabilidade da cadeia produtiva de 
carne bovina. Uma ação complementar às garantias 
sanitárias do Governo Federal.

Na quinta-feira (24), a Organização Mundial de Saú-
de Animal (OIE) irá declarar oficialmente o Brasil 
como País Livre da Febre aftosa com vacinação, reco-
nhecendo 50 anos de trabalho do serviço veterinário 
e dos produtores rurais brasileiros. A diretora-geral 
Monique Eloit entregará o certificado sanitário ao mi-
nistro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blai-
ro Maggi, a partir das 14h30 (horário local), na sede 
da OIE, durante a 7ª Sessão Plenária da Organização.

Fonte: Ministério da Agricultura
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Parceria

Eventos

ORÇAMENTO EMPRESARIAL

Data:  12 e 13 de junho de 2018 (terça e quarta-feira)
Horário:  08h às 17h / 08h às 12h 
Local: FIEMG REGIONAL VALE DO PARANAÍBA -  Avenida 
João Naves D’Ávila, 206  Centro | Uberlândia – MG

Investimento: R$ 190,00 para associados ao CIEMG/SIN-
DUSCARNE e R$ 215,00 para não associados.

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

Desconto para associados Sinduscarne!

Saiba Mais: https://goo.gl/JSj58A


