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Destaque
A FORÇA FEMININA DA INDÚSTRIA DA CARNE MINEIRA

Série homenagens mês das mulheres SINDUSCARNE

Depoimento da colaboradora da
Adorar Alimentos

“Minha trajetória na indústria carnea iniciou na Adorar Alimentos, 
em 2012 como Técnico de segurança do trabalho. A partir daí come-
çei gostar mais da área da indústria carnea. A convivência com os co-
laboradores e gestores me fez apaixonar ainda mais pelo trabalho.  
O corpo diretivo da empresa preza muito pelo relacionamento interpessoal para 
além do profissional”

Darlene Cristina de Sales
Técnica de Segurança do Trabalho da Adorar Alimentos

Equipe feminina Adorar Alimentos

Equipe feminina Adorar Alimentos

Fonte: SINDUSCARNE
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BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 22/03/19

Cotações

Mercado

FRANGO

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 22/03/19

Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,80
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,35

Fonte: AVIMIG - Acesso em 22/03/19
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Ministra deve sair de reunião com data para missão dos EUA inspecionar frigoríficos

Durante encontro com empresários 
americanos, a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, abordou temas impor-
tantes para o agronegócio. Segundo a 
diretora de comércio internacional da 
BMJ Consultores Associados, Renata 
Amaral, que acompanhou as reuniões 
da ministra nos EUA nesta segunda-
-feira, 18, Tereza disse tudo que os in-
vestidores gostariam de ouvir. “Ela é a 
grande estrela da comitiva”, disse.

“Por exemplo, a declaração sobre com-
pra de terras por estrangeiros. Ela (mi-
nistra) sabe que este é um tema que 
deve caminhar esse ano. A ministra também comen-
tou sobre licenciamento ambiental, que está para ser 
colocado no Congresso”, comentou. Renata afirmou 
ainda que o discurso da ministra foi no sentido de 
mostrar que o objetivo da medida é desburocratizar, 
sempre preservando o meio ambiente.
Outro ponto importante foi o anúncio de uma visita à 
China em maio, que foi bem recebida pelos america-
nos. “Ela tem sido uma importante porta-voz sobre a 
relevância da China como principal parceiro comer-
cial. Esse discurso foi corroborado pelo Paulo Guedes 
(ministro da Economia) no sentido de que o Brasil 
quer negociar com a China, mas está convidando dos 
EUA também. Ou seja, uma coisa não exclui a outra”, 
afirmou.

Mercado de carne bovina
Sobre a possibilidade de uma abertura do mercado de 
carne bovina in natura, a diretora de comércio inter-
nacional ressalta que os sinais são positivos. No en-
tanto, o que se espera é que a ministra saia da reunião 
desta terça-feira, 19, com o secretário de Agricultura, 
Sonny Perdue, com uma data fechada para a missão 

dos EUA vir ao Brasil inspecionar frigoríficos.

“O que se espera seria uma data para essa missão para 
só depois trabalharmos em uma reabertura do merca-
do. Sem missão, não há reabertura. Se a ministra sair 
com uma data fechada, será um sinal positivo”, con-
firmou.

Cota para entrada de trigo americano
A diretora BMJ Consultores esclareceu que, ao con-
trário do que tem sido comentado, o Brasil já possui 
um acordo sobre trigo, feito em 1994, no qual se com-
prometeu a criar uma cota com tarifa zero para diver-
sos países, inclusive os Estados Unidos. O fato é que 
esse compromisso nunca foi colocado em prática.

Portanto, a possibilidade de o Brasil trazer trigo ame-
ricano sem qualquer taxa se trata de um acordo já 
estipulado anteriormente. “É uma pressão para que 
esse compromisso, que nunca foi feito, seja realizado. 
É uma cota de 750 mil toneladas que pode entrar no 
Brasil, isso representaria cerca de 11% das importa-
ções brasileiras de trigo”, comentou.

Fonte: Canal Rural
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A reabertura do mercado de carne bovinain natura do 
Brasil vai ser um dos temas tratados durante a viagem 
do presidente Jair Bolsonaro e da ministra da Agricul-
tura Tereza Cristina aos Estados Unidos. Eles devem 
se reunir no dia 19 com Donald Trump.

Durante a abertura da Expodireto Cotrijal, feira agro-
pecuária que acontece em Não-Me-Toque, no Rio 
Grande do Sul, a representante da pasta afirmou que 

diversas pautas devem ser tratadas, mas o mercado da 
carne bovina deve ter destaque.

“Várias pautas, mas principalmente a reabertura do 
mercado de carnes, que ele está aberto, mas se levan-
tou por um tempo e agora nós vamos lá insistir para 
que a carne bovina fresca possa ser novamente expor-
tada”, revelou.

Questionada sobre o crescimento da agricultura, Te-
reza Cristina declarou que acredita na possibilidade 
de avanço, porém, reconheceu que não será algo tão 
simples e que será preciso trabalhar mais sobre a aber-
tura de mercado.

“Estamos trabalhando a abertura de mercado, que 
não é algo simples e não é também uma guerra isso. 
Mas com qualidade dos nossos produtos, facilitando, 
tirando a burocracia e alguns custos ocultos do pro-
dutor, vamos ser cada vez mais competitivos no mer-
cado”, disse.

Fonte: Canal Rural

Tereza Cristina vai aos EUA tentar reabrir mercado de carne bovina

As exportações brasileiras de carne bovina in natura 
alcançaram a média diária de 6,96 mil toneladas no 
acumulado das três primeiras semanas de março, com 
nove dias úteis, informou a Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex) do Ministério da Economia. Caso 
esta média diária se mantenha até o fim do mês, a 
consultoria Agrifatto estima que os embarques pode-
rão somar 132,2 mil toneladas, um novo recorde para 
o período. O resultado mais elevado para meses de 
março, até o momento, foi o de 2007, quando o País 

Carne bovina: exportações de março têm potencial para chegar a 132,2 mil t
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Exportação de carne suína cresce quase 6% em 2019, diz ABPA

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) 
informou que as exportações totais de carne suína, 
considerando todos os produtos, entre in natura e 
processados, alcançaram 54,09 mil toneladas em fe-
vereiro.  O resultado supera em 26,5% o volume de 
carne suína embarcada no mesmo período de 2018, 
quando foram exportadas 42,7 mil toneladas.

Em receita, os embarques de carne suína geraram re-
ceita de US$ 100,1 milhões, resultado 13,5% superior 
ao saldo de fevereiro de 2018, com US$ 88,2 milhões.

Graças ao bom desempenho das vendas de fevereiro, 
o saldo acumulado das exportações em 2019 (janei-
ro e fevereiro) alcançou 102,6 mil toneladas, volume 
5,65% acima do embarcado no primeiro bimestre de 
2018, com 97,1 mil toneladas.

Em receita, as vendas deste o ano totalizaram US$ 
191,7 milhões, número 4% menor que o resultado do 
primeiro bimestre de 2018, de US$ 199,6 milhões.
Reaberto em novembro do ano passado, o mercado da 
Rússia importou no primeiro bimestre deste ano 11 
mil toneladas.  O país já é o terceiro principal destino 
do produto brasileiro.

“A forte elevação das vendas de carne suína para a Rús-
sia e para outros mercados aponta para um horizon-
te otimista nas exportações do setor.  Neste contexto 
de recuperação de vendas, é importante manter fluxo 
de embarques em diversos mercados, para reduzir a 
dependência em torno de poucos destinos de expor-
tação.”, analisa Francisco Turra, presidente da ABPA.

Fonte: Canal Rural

embarcou 125,5 mil toneladas. Em igual período de 
2018, o volume exportado chegou a 121,3 mil tonela-
das, 5,06% abaixo do esperado para março deste ano.

A média diária de 6,96 mil toneladas representa um 
avanço de 20% em relação ao mês anterior e ante a 
média diária de igual período de 2018, ambas em 5,8 
mil toneladas. Já o preço médio por tonelada foi de 

US$ 3.722,35, ligeira queda de 0,82% em relação a fe-
vereiro e recuo de 6,16% quando comparado com o 
valor médio de março do ano passado.

Nos nove dias úteis mensurados pela secretaria, os 
embarques alcançaram 62,62 mil toneladas, com re-
ceita de US$ 233,10 milhões.

Fonte: BeefPoint
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Parceria

Homenagem Sinduscarne
Aniversariantes do Mês

 Dia 03 Edna de Souza Nascimento Carvalho - Esposa do Marcelo
    Diretor Financeiro
 Dia 28 Eurípedes José da Silva
    Conselheiro Fiscal – Efetivo
 Dia 31 Laura Reis Santiago Parreira - Esposa do Rodrigo
    Conselho Fiscal – Suplente

Eventos

COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PARA FÁBRICA E SERVIÇOS

Objetivo: Aprimorar profissionais no uso das melhores práticas de gestão de pessoas, e 
atendimento de requisitos de qualidade. Melhorar habilidades gerenciais e técnicas.

Data: 02 à 04/04/2019 (terça à quinta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Praça da Cemig – Contagem / MG

Investimento: R$ 350,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 500,00 para não 
associados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2OjstQ4

INSTRUÇÃO NORMATIVA N º 3, DE 14 DE MARÇO DE 2019 – MAPA

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAS-
TECIMENTO, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 21 e 63 do Anexo I do Decreto nº 9.667, 
de 02 de janeiro de 2019, tendo em vista o disposto na Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, 
na Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, no Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, e o que 
consta do Processo nº 21000.026650/2018-92, resolve...

[ saiba mais: http://bit.ly/2YfpLQo ]
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