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Destaque
A FORÇA FEMININA DA INDÚSTRIA DA CARNE MINEIRA

Série homenagens mês das mulheres SINDUSCARNE

Depoimento da colaboradora da Associada SealiFood

“Mulher é um pouquinho de tudo, é mãe, irmã, amiga, e dentro da indústria uso um pouco 
de cada. Eu me sinto muito importante em trabalhar na indústria da carne, e as mulheres 
são muito guerreiras porque não é qualquer  pessoa que tem a força e o vigor de trabalhar em 
uma área que ainda é muito masculina. Trabalhar no setor de qualidade é muita responsabi-
lidade, aprendo todos os dias e repasso o que sei, porque a qualidade é algo muito importante 
dentro da empresa e exige um pouco de jogo de cintura para fazer seguir as normas lidando 
com muitas pessoas, e eu sendo mulher, lidando com muitos homens. Tenho muita gratidão 
por aqui ser a empresa que é, e ter as pessoas que tem. Considero como uma família.”

Romilda Alves Moreira de Souza Mendes
Auxiliar de Inspeção de Qualidade da SealiFood

Depoimentos da Colaboradora da associada Gran Filé

“Fui contratada pela RPD Carnes Ltda no ano de 2007, quan-
do era apenas uma Distribuidora. Trabalhei com atividades 
manuais e máquinas de pequeno porte. Vi a empresa crescer e 
tornar-se uma indústria respeitada, onde o trabalho tornou-se 
mais fácil com máquinas industriais de grande porte. 

Romilda Alves

Ana Marta - Marly Antônia - Elizabeth

Equipe feminina da SealiFood
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Gosto muito da Gran Filé por ser uma boa empresa, 
onde tenho satisfação em trabalhar e por eu conseguir 
colaborar na produção de carnes de qualidade por 12 
anos. Faço o meu trabalho com muito carinho!”

Marly Antônia Azevedo Oliveira
Embaladora da Gran Filé

Fonte: SINDUSCARNE

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 15/03/19

Cotações

Mercado

FRANGO

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 15/03/19

Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,80
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,25

Fonte: AVIMIG - Acesso em 15/03/19

Marly Antônia
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Ministra diz que tentará reabrir o mercado americano à carne bovina brasileira

Tereza Cristina participou, em São Paulo, da abertura da Anufood, feira de negócios exclusiva para 
o setor de alimentos e bebidas

Em entrevis-
ta nesta ma-
nhã (12) em 
São Paulo, a 
ministra da 
Agricultura, 
Tereza Cristi-
na, disse que 
espera a boa 
vontade do 
governo dos 
Estados Uni-
dos no senti-
do de reabrir 
o mercado de 
carne bovina 

in natura para as exportações brasileiras. A minis-
tra, que viaja aos EUA na comitiva do presidente Jair 
Bolsonaro, semana que vem, explicou que o Brasil já 
cumpriu todas as exigências feitas pelos americanos 
em relação à qualidade do produto brasileiro e agora 
está pronto para dar início às exportações ou mesmo 
para receber uma missão americana no país que ateste 
o cumprimento das exigências.

Tereza Cristina confirmou também que estará na pau-
ta das conversas com os americanos o comércio do 
etanol e do açúcar. Os americanos querem reduzir a 
tarifa de importação do etanol imposta pelo Brasil 
como proteção ao mercado interno, e o Brasil quer 
o mesmo em relação ao açúcar exportado aos EUA 
pelas empresas brasileiras.

A ministra explicou que a questão do açúcar é mui-
to importante para o governo do país, pois há alguns 
anos as exportações brasileiras para o mercado ame-
ricano não crescem. Também será discutida a abertu-

ra de mercados para exportação de carne suína, entre 
outros assuntos.

Feira em São Paulo

Tereza Cristina participou da abertura da Anufood, 
feira de negócios exclusiva para o setor de alimentos 
e bebidas, em São Paulo. Ela destacou a importância 
da feira e desejou que alcance o mesmo sucesso dura-
douro de sua irmã alemã, a feira de Anuga. Disse que a 
qualidade da comida e da bebida produzidas no Brasil 
garantirá, em pouco tempo, o sucesso da feira. Tere-
za Cristina disse ainda que a feira demonstra como o 
Brasil tem plenas condições de agregar valor aos pro-
dutos que exporta, o que é muito melhor por gerar 
empregos também nas indústrias do país.

Nas negociações com a China, um dos grandes parcei-
ros comerciais do Brasil no agronegócio, ela acha que 
o país precisará demonstrar que a indústria brasileira 
de alimentos e bebidas é moderna e tem capacidade 
de exportar produtos já acabados para o maior merca-
do consumidor da Ásia, que atualmente ainda é muito 
voltado às commodities. 

Nesta tarde, a ministra fará palestra no Congresso 
Anufood, em painel sobre segurança alimentar, tra-
tando do papel do Brasil. O Congresso é realizado 
pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) Projetos e pela 
Fiesp e Senai, no anfiteatro.

A ministra participa do evento acompanhada do se-
cretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irriga-
ção, Fernando Camargo, e dos secretários adjuntos de 
Política Agrícola, José Angelo Mazzillo, e de Comér-
cio e Relações Internacionais, Flávio Bettarello.

Fonte: Ministério da Agricultura

Tereza Cristina desenlaça a fita de abertura da Anufood
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A Indústria 4.0 e o 
futuro do trabalho 
estiverem na pau-
ta da reunião do 
Conselho de Re-
cursos Humanos da 
FIEMG, realizada 
nesta terça-feira, dia 
12/03, na sede da 
entidade.

Ricardo Aloysio e Silva, gerente de Tecnologia e Edu-
cação para a Indústria do SENAI –MG, apresentou 
aos membros do colegiado dados sobre a Indústria 4.0 
e a produtividade brasileira. Hoje o país está em 80° 
lugar no ranking de produtividade entre 137 países. 
De acordo com estudos, atualmente um trabalhador 
brasileiro é quatro vezes menos produtivo que um dos 
Estados Unidos.

Segundo o gerente, a Indústria 4.0 tem o potencial de 
reduzir os custos de manutenção entre 10% e 40%; e 
também o consumo de energia entre 10% e 20% e au-
mentar a eficiência do trabalho entre 10% e 25%, por 
exemplo. “A 4ª Revolução Industrial é uma revolução 
de Tecnologia e Inovação. Nós chamamos de Jornada 
da Transformação, que começa pela otimização dos 
processos”, diz.

Um relatório do World Economic Forum aponta para 
uma perda total de 7,1 milhões de postos de trabalho 
devido às drásticas mudanças no mercado de traba-
lho no período 2015-2020. Os cargos mais afetados 
estão relacionados a atividades administrativas e de 
rotina em escritórios. No mesmo período, serão ge-
rados 2 milhões de novos empregos, principalmente 
nas áreas de Computação e Matemática e Arquitetu-

ra e Engenharia. 
As características 
profissionais mais 
importantes no fu-
turo serão: solução 
de problemas com-
plexos; pensamen-
to crítico e criativi-
dade.

O SENAI-MG está se preparando para este novo mo-
mento. Um Centro de Treinamento e Desenvolvi-
mento da Indústria 4.0, localizado em Contagem, está 
sendo construído para atender a indústria. Em uma 
área de 3.600 m2, o espaço vai contar com área de Di-
gitalização Industrial, Espaço Super Maker, área de 
Manufatura Enxuta Digital, se tornando uma fábrica 
referência para a Indústria 4.0. A entidade oferece o 
curso “Desvendando a Indústria 4.0”, totalmente gra-
tuito e em EAD, para quem quiser entender mais so-
bre o tema.

Patrícia Vinte Di Iório, presidente do Conselho de 
Recursos Humanos, ressalta que a apresentação deixa 
um sinal de alerta para todos. “Vimos hoje alguns nú-
meros que são preocupantes, como o desnível da esco-
laridade no Brasil. Como recepcionamos uma mão de 
obra hoje nas indústrias que é defasada, que não tem 
a criatividade como o seu eixo de atenção?”, indaga. 
Patrícia assegura que “essa discussão é preocupante, 
mas deve ser um grande desafio e oportunidade para 
participarmos desse processo como um todo”.

Martha Lassance, assessora da presidência, apresen-
tou o Planejamento Estratégico do Sistema FIEMG 
2018 a 2022 – Pró-Sociedade e Indústria. “São seis 
desafios com diversos objetivos estratégicos que vão 

O futuro do trabalho na Indústria 4.0

Conselho de Recursos Humanos da FIEMG debate tema em reunião
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nos dar um norte. É preciso saber para onde esta-
mos remando”, ressalta Lassance. Pollyanna Morais, 
gerente de Câmaras, Conselhos e Representações da 
FIEMG, apresentou o projeto “Conhecendo o Sistema 
FIEMG”, que tem o objetivo promover maior intera-
ção e sinergia entre as áreas de negócios do Sistema 
FIEMG com as Câmaras e Conselhos e os sindicatos 

Ministério da Agricultura faz operação para fiscalizar pescados em supermercados

Objetivo é detectar eventuais fraudes por substituição de espécie de pescado

Fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) realizam nesta terça-feira (12) a 
“Operação Semana Santa”, em 16 Estados do Brasil, 
coletando amostras de pescado nacionais e importa-
dos na rede varejista. Na última sexta-feira (9) foi feita 
a coleta em Mato Grosso, somando 17 estados fisca-
lizados. Os produtos alvo são os de maior consumo 
na Páscoa e maior valor comercial: bacalhau, salmão, 
sardinha e outros.

A ação tem por objetivo o controle oficial de fraude por 
substituição de espécies de pescado, quando a empre-
sa embala um peixe diferente (de qualidade inferior) 
daquele informado no rótulo do produto. Deverão ser 
coletadas cerca de 230 amostras desses produtos no 
país. O material será analisado no Laboratório Federal 
de Defesa Agropecuária, do Ministério, em Goiânia 
(LFDA-GO), que realizará o sequenciamento genéti-
co do material (análise pelo DNA), para verificar qual 
a espécie de peixe está dentro da embalagem. O DNA 
começou a ser usado em 2015 e garante resultado com 
precisão de praticamente 100%.

Participam da operação de coleta em torno de 70 ser-
vidores, divididos entre auditores fiscais agropecu-
ários e agentes de inspeção. A previsão é de que os 
resultados das amostras coletadas sejam disponibili-
zados em cerca de 15 dias, antes da Semana Santa.

Segundo a coordenadora do Serviço de Controle de 
Programas Oficiais da Secretaria de Defesa Agropecu-
ária, Adriana Aguiar Oliveira, “no ano passado, a ope-
ração resultou em um total de 87% de conformidade 
em amostras nacionais e 100% de conformidade em 
amostras de produtos importados, ambos fiscalizados 
pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Foram cole-
tadas também amostras de pescado produzidas em 
estabelecimentos sob Serviço de Inspeção Estadual ou 
Municipal, identificando-se 44% de conformidade”.

A coleta da amostra consiste na retirada de uma par-
te do pescado, com bisturi descartável, colocado em 
recipiente com álcool conservante, para ser enviado 

Fiscais retiram amostras para fiscalização

empresariais. “Os associados ao CIEMG e aos sindi-
catos têm à disposição um conjunto de cursos, even-
tos, serviços e convênios oferecidos pela entidade e o 
Sistema FIEMG (FIEMG, SESI, SENAI e IEL), além 
de assessoria em diversas áreas e apoio na promoção 
de negócios”, afirma.

Fonte: FIEMG
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Parceria

Eventos

JORNADA DE TRABALHO CONFORME A REFORMA TRABALHISTA
ASPECTOS LEGAIS

Objetivo: Exposição sobre a legislação e formas de controle pertinente e discussão sobre as 
polêmicas sobre as variadas jornadas de trabalho, visando proporcionar aos participantes 
esclarecimentos de dúvidas e o conhecimento das regras referentes a procedimentos apli-
cáveis, atualizando e orientação.

Data: 21/03/2019 (quinta-feira) | Horário: 14h às 17h
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Praça da Cemig – Contagem / MG

Investimento: R$ 140,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 200,00 para não 
associados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

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

ao laboratório. São coletadas três amostras: duas são 
enviadas ao laboratório e uma fica com o estabeleci-
mento para servirem de contraprova e direito de de-
fesa. Para mais informações sobre a conformidade de 
produtos e as ações de combate à fraude em produtos 

de origem animal, podem ser consultadas em publi-
cação do Departamento de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal (Dipoa), disponível no link:
http://bit.ly/2T8JZYf

Fonte: Ministério da Agricultura

ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA DE PROJETOS E INVESTIMENTOS

Objetivo: Capacitar os participantes em técnicas adequadas para realizar análise de via-
bilidade de projetos e investimentos.

Data: 25 e 26/03/2019 (segunda e terça-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Praça da Cemig – Contagem / MG

Investimento: R$ 280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não 
associados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

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


