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Destaque

Após reunião da ministra 
Tereza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) 
e o administrador-geral de 
Aduanas da China, Ni Yue-
feng, o Brasil tem expectativa 
de 78 frigoríficos receberem 
autorização para exportar ao 
mercado chinês.

Na reunião, em Pequim, fi-
cou fechado que, dentro de 
uma semana, a equipe do Mi-
nistério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento irá encaminhar às autoridades 
chinesas informações finais sobre os estabelecimentos 
(carnes bovina, suína e de aves), já que os formulários 
preenchidos pelas empresas estão sendo revisados 
pelo Mapa.

“Estamos preparados para ampliar a nossa oferta de 
proteína animal com qualidade ao mercado chinês 
sem deixar de cumprir os requisitos sanitários previs-
tos no nosso protocolo bilateral”, disse a ministra.

Habilitação contínua

Os dois países também irão estudar processo contí-
nuo de habilitação das empresas, principalmente do 
setor de carnes. A delegação chinesa pediu agilidade 
na resolução de pendências dos registros para expor-
tação de pescados e pêra. Em troca, o Brasil quer ven-
der melão.

“Quero aumentar substan-
cialmente a confiança mú-
tua nos nossos respectivos 
sistemas sanitários de ins-
peção e de quarentena para 
que novas habilitações de 
estabelecimentos ocorram de 
maneira célere e simplificada 
no futuro”, afirmou Tereza 
Cristina. 

Ni Yuefeng informou que, 
no segundo semestre, um 

comissário virá ao Brasil para 
trabalhar constantemente com o governo federal e 
empresas nas questões sanitárias e de quarentena. O 
comissário ficará na embaixada chinesa para facilitar 
o diálogo com a equipe do ministério.

Em visita em 2018, técnicos chineses vistoriaram 11 
frigoríficos - um foi reprovado e dez tiveram de for-
necer informações adicionais. Para o encontro em Pe-
quim, solicitaram ao Brasil a lista dos estabelecimen-
tos autorizados a vender para a União Europeia, que 
totalizam 33.

Além dessa lista, a comitiva brasileira levou dados so-
bre estabelecimentos inspecionados, mas que não são 
habilitados para a União Europeia; lista de produtores 
de suínos habilitados para outros mercados exigentes 
como Estados Unidos e Japão e produtores de bovi-
nos, aves e asininos habilitados para outros mercados 
exigentes, com exceção da União Europeia.

Após reunião em Pequim, Brasil espera habilitação de 78 frigoríficos

Tereza Cristina e administrador-geral das Aduanas da China, Ni Yuefeng, fecharam envio 
de informações sobre estabelecimentos brasileiros dentro de uma semana

Reunião da ministra Tereza Cristina com o Administrador-Geral das 
Aduanas da China, Ni Yuefeng, em Pequim
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BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 17/05/19

Cotações

Mercado

“Seria muito importante que caminhássemos com 
muitas habilitações, não só das proteínas animais, mas 
também outros assuntos sobre farelos, leite e frutas. 
Gostaria que essa parceria fosse constante e também 
os assuntos do governo chinês, como peixe, frutas. To-
dos os assuntos bilaterais que temos em andamento”, 
disse a ministra em reunião com o ministro chinês.

Exportadores de carnes

O vice-presidente e diretor de mercados da Associa-
ção Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo 
Santin, disse que a meta é buscar o processo contínuo 
de habilitação dos frigoríficos. “Celebrar a vitória de 
construir um método. Não adianta selecionar só al-
guns”, afirmou Santin, que integra a comitiva brasilei-
ra na China.

O presidente da Associação Brasileira de Frigoríficos 
(Abrafigo), Péricles Salazar, avaliou que as negocia-
ções foram conduzidas com “maestria” pela ministra. 

Ele sugeriu maior interação entre o ministério e o se-
tor para o preenchimento dos formulários, a serem 
enviados ao governo chinês.

Para a ministra, a reunião com o chefe da Aduana foi 
um sucesso. “Saio satisfeita com o encaminhamento. 
Se fecharmos datas, prazos e metodologia, será mais 
fácil para nós e para eles”, destacou.

FAO

Tereza Cristina reiterou apoio do Brasil ao vice-mi-
nistro da Agricultura do país, Qu Dongyu, candidato 
para o comando da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO). “O Brasil vai 
anunciar seu voto para o candidato da China à presi-
dência da FAO”, destacou. 

A eleição deve ocorrer durante conferência da organi-
zação, em Roma, em junho.

Fonte: MAPA
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O governador em exercício Pau-
lo Brant esteve no Sul de Minas 
nesta quarta-feira (15/5), para a 
abertura da 22ª Expocafé. A fei-
ra acontece no Campo Experi-
mental da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais 
(Epamig), em Três Pontas, ci-
dade conhecida como “Capital 
Mundial do Café”, e vai até sexta 
(17/5).

A secretária de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Ana 
Maria Valentini, acompanhou 
o governador em exercício. En-
tre outras autoridades, Brant e 
Ana Maria foram recebidos pelo 
prefeito de Três Pontas, Marcelo 

Chaves. O diretor-geral do IMA 
Thales Fernandes também pres-
tigiou o evento.

Nesta edição, a feira conta com 
simpósios e palestras técnicas, 
um encontro para mulheres pro-
dutoras, além de estandes de fa-
bricantes de máquinas, insumos 
e implementos para a cultura do 
café.

O coordenador de negócios da 
Expocafé, Antônio Fernando, 
conta que, apesar do momento 
de baixa internacional no preço 
da saca do café, a mostra teve 
um crescimento de 8% no nú-
mero de expositores. Para o es-

Paulo Brant abre feira no Sul do estado

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,90
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,50

Fonte: AVIMIG - Acesso em 17/05/19

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 17/05/19
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pecialista, isso demonstra a disposição dos produtores 
em trabalhar e investir para recuperar seu mercado.

A Expocafé teve início em 1998, organizada pela Uni-
versidade Federal de Lavras (Ufla).

A partir de 2010, a responsabilidade pela organiza-
ção passou para a Epamig, vinculada da Secretaria de 
Agricultura, mas ainda conta com o apoio da Ufla e 
também da Empresa de Assistência Técnica e Exten-
são Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), 
da Prefeitura de Três Pontas, da Cooperativa dos Ca-
feicultores de Três Pontas (Cocatrel), e do Consórcio 
Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café 
(Consórcio Pesquisa Café).

Com o aumento do número de expositores neste ano, 
em contraponto à baixa nos preços do café, a expec-
tativa da Epamig é de que a feira mantenha os R$ 200 
milhões em negócios da edição passada. Vale lembrar 
que Minas responde por 50% da produção nacional 
de café.

Falando aos presentes na abertura da 22ª Expocafé, 
o governador em exercício Paulo Brant destacou a 
importância e o peso do café na economia mineira. 
“Temos mais de 450 municípios que produzem café, 
é uma riqueza que se espalha pelo território mineiro. 
Isso tem um valor enorme dentro da política de de-

senvolvimento do estado”, disse.

A secretária Ana Valentini lembrou que, apesar da 
atual baixa nos preços do produto, é preciso trabalhar. 
“O Governo de Minas está atento a essa crise por que 
passam os produtores. Mas também precisamos usar 
essa máxima de que crise também é oportunidade.” E 
concluiu: “Precisamos buscar instrumentos para que, 
quando chegar o próximo ciclo [de produção], esteja-
mos mais preparados”.

Também estiveram presentes à abertura da Expocafé 
o deputado estadual Mário Henrique Caixa; o presi-
dente da Câmara Municipal de Três Pontas, vereador 
Maycon Douglas; o presidente em exercício da Epamig, 
Trazilbo de Paula Júnior; a reitora da Universidade Fe-
deral de Viçosa (UFV), Nilda Soares; o presidente da 
Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas 
(Cocatrel), Marco Valério; o chefe-geral da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária na Área Cafeeira 
(Embrapa Café), Antônio Guerra; o diretor financeiro 
e administrativo da Epamig, Leonardo Kalil; o vice-
-presidente de finanças da Federação da Agricultura 
do Estado de Minas Gerais (Faemg), Breno Mesquita; 
o diretor de Relações Institucionais da Ufla, professor 
Antônio Nazareno; o diretor administrativo e finan-
ceiro da Emater-MG, Cláudio Bortolini; secretários 
municipais, vereadores, pesquisadores, produtores, e 
outras lideranças ligadas ao setor cafeeiro.

Fonte: Agricultura MG
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Sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos – Sisema lança o III Prêmio de Boas 
Práticas Ambientais “menos resíduos mais sustentabilidade” 

O III Prêmio de Boas Práticas Ambientais - Edição 
2019 “Menos Resíduo, Mais Sustentabilidade” é uma 
iniciativa do Sistema Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - Sisema que visa reconhecer, in-
centivar e divulgar boas práticas ou projetos de gestão 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos agro-
pecuários, industriais e minerários no Estado de Mi-
nas Gerais. 
 
São elegíveis ao III Prêmio de Boas Práticas Ambien-
tais “Menos Resíduo, Mais Sustentabilidade” pessoas 
físicas ou jurídicas que possuam práticas ou projetos 
voltados à gestão de resíduos sólidos agropecuários, 
industriais ou minerários, de autoria própria, em exe-
cução ou executados no Estado de Minas Gerais, que 
possuam regularização ambiental nos casos aplicáveis 
e que atendam aos demais critérios do regulamento. 
 

Para se inscrever no III Prêmio de Boas Práticas Am-
bientais “Menos Resíduo, Mais Sustentabilidade”, o 
participante deverá ter ciência das condições previs-
tas no regulamento do prêmio, e preencher e encami-
nhar o Formulário de Inscrição para o email
 premio.boaspraticas@meioambiente.mg.gov.br
 
O período de inscrição inicia em 21 de março e termi-
na em 21 de maio de 2019. As inscrições são gratuitas 
e automaticamente implicam na plena aceitação de 
todas as disposições previstas no regulamento. 
 
Para acessar o formulário de inscrição e obter maiores  
informações, acesse a página oficial da SEMAD atra-
vés do link:
www.meioambiente.mg.gov.br/premioboaspraticas

Fonte: Governo de Minas
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Parceria

Eventos

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES GERENCIAIS

Objetivo: O curso possibilita a ampliação de competências que sustentam a performance 
da liderança e as bases  da gestão de pessoas. É dirigido a empreendedores e gestores 
que possuem o desafio de alcançar resultados cada vez mais diferenciados por meio de 
pessoas, com equipes alinhadas e engajadas ao negócio.

Data: 28 e 29/05/2019 (terça e quarta-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 as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2Jc66eW

Homenagem Sinduscarne
Aniversariante do Mês

 Dia 18 Rosano Procópio Duarte - Conselheiro Fiscal – Efetivo

 Dia 18 Marcelo Vinicius de Carvalho – Diretor Financeiro

TÉCNICAS PARA SE APRESENTAR EM PÚBLICO

Objetivo: Desenvolver a comunicação e oratória enquanto profissional, a fim de melhorar 
a qualidade e relevância das informações transmitidas e recebidas. Preparo para apresen-
tações, palestras e aulas expositivas.

Data: 22 e 23/05/2019 (quarta e quinta-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 as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2HaRye0


