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Destaque

Boi gordo: cotação da arroba atinge maior patamar em quase 2 anos

 

Os preços do boi gordo continuam em alta no mer-
cado brasileiro. Nesta quarta-feira, 19, o indicador 
Esalq/BM&FBovespa do boi gordo atingiu R$ 151, o 
maior patamar nominal, ou seja, desde novembro de 
2016, quando a arroba fechou a R$ 151,70. No acu-
mulado parcial de setembro (até o dia 19), a alta do 
indicador é de 2,86%.

Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada (Cepea), o impulso 
vem da baixa oferta de animais prontos para o abate.
Além disso, as exportações brasileiras de carne in na-

tura seguem intensas neste mês, contexto que ajuda a 
reduzir a disponibilidade doméstica.

Os últimos números do Ministério da Indústria, Co-
mércio e Serviços (MDIC) indicaram que os embar-
ques do produto em setembro, levando em conside-
ração os nove dias úteis do mês, atingiram 72,8 mil 
toneladas, com média diária de 8,1 mil toneladas.

Na comparação com agosto, houve ganho de 28,8% 
na quantidade média diária exportada. Em relação ao 
mesmo período do ano passado, a alta foi de 44,7% na 
quantidade média diária embarcada.

Fonte: Canal Rural
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 21/09/18

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 21/09/18

SUÍNOS

BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS PERMANECE FECHADA EM R$3,80

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais realizada nesta quinta-feira (06),  por por telefone a pedido dos ne-
gociadores devido ao  feriado de 07 de setembro, acordou entre produtores e frigoríficos a manutenção 
do valor de R$3,80 para a comercialização do quilo do suíno vivo no estado.

Fonte: ASEMG - Acesso: 21/09/18



 

 

InfoCarne Nro 166 21 de Setembro de 2018

4

Sindicatos empresariais mais fortalecidos
 

Com o objetivo de aprimorar a gestão sindical como 
todo, a FIEMG sediou, no dia 20/9, o workshop do 
Projeto Coordenador Sindical promovido pela Asses-
soria de Relações Sindicais – ARS.

Segundo Maria Rita Santana, assessora de Relações 
Sindicais da FIEMG, a área desenvolveu, junto a Con-
federação Nacional da Indústria - CNI e mais três 
federações, o Mapa de Competência, que permeia 
vários eixos e que é essencial para que os sindicatos 
cresçam e se fortaleçam. “Com a nova gestão do pre-
sidente Flávio o foco é o sindicato. Eu costumo dizer 
que, apesar do momento econômico e político difícil, 
os sindicatos têm hoje um momento e uma oportuni-
dade fantástica. Todo o Sistema FIEMG está voltado 
para o fortalecimento dos nossos sindicatos e o estrei-
tamento do relacionamento com as nossas indústrias”, 
afirma Maria Rita.

O evento, mediado pela consultora da CNI, Alexsan-
dra Rezende, trabalhou com os coordenadores sindi-
cais a questão da competitividade, da sustentabilidade 
e do fortalecimento do sindicato. Durante seis horas, 
atividades ministradas por ela resgataram, de forma 
mais lúdica, boas práticas, cenários com planejamen-
to estratégico, autodesenvolvimento e a percepção de 

como cada um está cuidando da própria carreira e 
gestão sindical. “Eu espero que eles tenham sido pro-
vocados para repensar novamente. Que eles tenham 
saído do workshop com vontade de ter o associativis-
mo como um objetivo estratégico para o sindicato”, 
ressaltou Alexsandra.

Para Karina Vasconcelos, coordenadora do SINDI-
REPA-MG, é sempre muito importante esse tipo de 
encontro, e, em especial, esse workshop veio dar uma 
“chacoalhada” nos coordenadores sindicais para apri-
morar as suas competências e seu desenvolvimento. 
“Conseguimos fazer uma integração entre os coorde-
nadores, mesmo sendo de outros setores, isso agrega 
muito e ajuda a trazer soluções mais eficientes para 
indústria como um todo”, diz.

Fonte: FIEMG

Falta boi e preço sobe
 

A expectativa era de que os preços do boi perdessem 
força à medida que o fim do mês se aproxima, mas 
indo na contramão, o mercado fechou está quarta-fei-
ra (19/9) com mais um dia de valorizações.

A oferta restrita não deu tranquilidade para os frigo-
ríficos comprarem boiadas, com isso, a alta nas cota-

ções atingiu 14 das 32 praças levantadas.

Em São Paulo a arroba passou a barreira dos R$150,00 
à vista, livre de Funrural, e o boi gordo tem sido ne-
gociado, em média, a R$150,50/@ no estado, também 
à vista e livre do imposto. É uma alta de 3,1% desde o 
início do mês.
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Indústrias de Minas e São Paulo se reúnem
 

Presidências e diretorias 
das principais entidades 
industriais de Minas Ge-
rais (FIEMG e CIEMG) 
e de São Paulo (FIESP e 
CIESP) se reuniram nes-
ta quarta-feira, dia 19/9, 
para trocar experiências, 
buscando verificar as me-
lhores práticas das diver-
sas áreas de atuação das 
Federações.

O encontro, no prédio da FIESP e do CIESP, teve a 
participação do presidente em exercício das duas en-
tidades, José Ricardo Roriz, de seu 3º vice-presidente, 
Rafael Cervone Netto, do presidente da FIEMG, Flá-
vio Roscoe, e do presidente do CIEMG, Cássio Bra-
ga. Durante mais de duas horas, eles, mais diretores 
e gerentes de departamentos das entidades, trocaram 
informações sobre o papel e a atuação das Federações 
em seus Estados na defesa da indústria brasileira.

A indústria 4.0, o papel do jovem empresário no novo 
modelo de negócios e as startups são questões que en-
traram na agenda das entidades de forma permanente. 
O papel das diretorias regionais, tanto do CIESP como 
do CIEMG, também foi apontado como fundamental 
para fortalecer o relacionamento dos Centros com as 
lideranças empresariais de cada Estado.

Fonte: FIEMG

Em Mato Grosso do Sul a disponibilidade de animais 
prontos para o abate está mais crítica e por lá as va-
lorizações são recorrentes. Na região de Três Lagoas, 

por exemplo, o boi gordo está custando 4,0% mais do 
que valia há duas semanas.

No vizinho Mato Grosso, o mercado comprador está 
menos pressionado, pois a oferta de animais na região 
tem sido suficiente para compor as escalas de aba-
te sem muita necessidade de aumentar as ofertas de 
compra, principalmente nas regiões ao redor de Alta 
Floresta e Juara.

No estado, a exceção fica por conta da zona em torno 
de Confresa e Vila Rica, nestas áreas a oferta está aper-
tada e o boi gordo está sendo negociado por preços 
acima da referência.

Fonte: Scot Consultoria
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Ministério amplia medidas para barrar eventual ingresso da peste suína africana
 

O Departamento de Saúde Animal do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) está 
ampliando as medidas de vigilância sanitária que vi-
sam evitar o ingresso do vírus da Peste Suína Africana 
(PSA) no Brasil. O diretor interino do DSA, Ronaldo 
Teixeira, alerta que “as ações de vigilância e o envol-
vimento por parte da sociedade brasileira (empresas, 
técnicos, produtores, passageiros e órgãos públicos) 
são fundamentais para manter a suinocultura do 
Brasil livre da doença que tem se alastrado em várias 
partes do mundo. Já atingiu o Leste da Europa, Ásia, 
África e Rússia. No Japão, em agosto, foi registrado 
foco, inclusive, da forma clássica da doença. No Bra-
sil, a PSA foi erradicada em 5 de dezembro de 1984 e 
o país foi declarado área livre da doença.

Todos os setores do Ministério ligados à defesa agro-
pecuária, junto com os órgãos estaduais de sanidade 
agropecuária e instituições públicas e privadas que 
atuam na produção, industrialização e comércio de 
suínos, além dos suinocultores, irão tomar as seguin-
tes medidas para evitar a PSA:

- Fiscalizar o descarte adequado de resíduos alimen-
tares provenientes de aeronaves comerciais e navios 
procedentes de países infectados pela doença.
- Reforçar na inspeção de bagagens de passageiros 
com intuito de detectar alimentos e outros materiais 
com risco de transmitir o vírus.
- Aumentar a atenção ao cumprimento dos requisitos 
sanitários para importação de suínos vivos, material 
genético, produtos, subprodutos e insumos de países 
de risco. 
- Intensificar a vigilância em criações de maior risco 
e em “lixões”.
- Dar maior agilidade no envio e processamento de 
materiais biológicos (amostras) para diagnóstico de 
casos suspeitos.
- Sensibilizar os produtores e fiscalização dos padrões 

de biosseguridade das granjas comerciais de suínos.
Na terça-feira, o ministro Blairo Maggi reuniu técni-
cos, determinou providências e gravou vídeo alertan-
do produtores e a população para ter cuidados espe-
ciais.

A população também deve colaborar na prevenção da 
PSA, evitando o contato com suídeos (javalis) silves-
tres ou domésticos doentes ou encontrados mortos, 
antes de qualquer contato com suínos sadios. Deve 
notificar ao Serviço Veterinário Oficial (SVO) qual-
quer caso de doença hemorrágica ou de mortalida-
de anormal de suídeos silvestres ou domésticos. Os 
criadores de suínos, sejam comerciais ou não, devem 
reforçar as práticas e cuidados de biossegurança, e 
notificar o Serviço Veterinário Oficial sobre eventual 
ocorrência de mortalidade anormal em suínos com 
sinais clínicos compatíveis com PSA.

As pessoas que viajam para países onde existem re-
gistros da PSA, devem evitar visitar locais de criação 
de suínos. Se tiverem tido algum contato com esses 
animais, devem realizar a higienização imediata de 
calçados e vestimentas usadas, e, pelo período de sete 
a 15 dias evitar o contato com suínos domésticos.

A peste suína africana é uma doença viral, não ofe-
rece risco à saúde humana, não sendo transmitida ao 
homem, mas pode dizimar plantéis de suínos, sendo 
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Parceria

altamente infecciosa, o que exige o sacrifício dos ani-
mais, conforme determina a Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE).

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to disponibiliza equipe especializada para demais es-
clarecimentos através do seguinte telefone DDG 0800 
704 1995.

Fonte: Ministério da Agricultura

Eventos

E-SOCIAL – NA PRÁTICA  | BELO HORIZONTE

Objetivo: Analisar os pontos impactantes da legislação que serão informados no eSocial, visando 
o preparo das empresas à correta mudança dos sistemas atuais para a nova ferramenta.

Data: 08 e 09/10/2018 (segunda e terça-feira) | Horário: 18:30 às 22:30
Local: SINDIJOIAS: Rua dos Goitacazes, 375 - Sobreloja - Centro, Belo Horizonte/MG
Investimento: R$ 280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não associa-
dos (PF e PJ).

Saiba mais: http://bit.ly/2xJaP0a

CONVERSAS CRÍTICAS – COMO ENFRENTAR CONVERSAS DIFÍCEIS | BELO HORIZONTE

Objetivo: Estar confiante e ter postura assertiva são requisitos básicos para conversas críticas e di-
fíceis de conduzir. Esse treinamento foi concebido para garantir que, na próxima vez que enfren-
tar uma conversa difícil e exigente, esteja bem preparado, confiante e capaz de comportar-se 
de maneira positiva.

Data: 23/10/2018 (terça-feira) | Horário: 09:00 às 18:00
Local: SINDIJOIAS: Rua dos Goitacazes, 375 (Sobreloja) – Centro - Belo Horizonte/MG
Investimento: R$ 280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não associa-
dos (PF e PJ).

Saiba mais: http://bit.ly/2xIiiwq


