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Destaque

O Sindicato Intermunicipal das 
Indústrias de Carne e Derivados 
e do Frio de Minas Gerais (SIN-
DUSCARNE) promoveu no Su-
perminas, em parceria com o SE-
NAI, nesta quinta-feira, dia 17/10, 
o mini-curso: Montagem de san-
duíches especiais.

Segundo Natiele Panza, instrutora 
de Formação Profissional do SE-
NAI Américo Rennê Giannetti, 
o objetivo da iniciativa foi exaltar 
os ingredientes regionais minei-
ros, como jabuticaba, couve, carne 
seca e linguiça. “Valorizar o que é nosso e tentar in-
corporar outros ingredientes da gastronomia para ter 
um preparo sofisticado, mas o mesmo tempo exaltar a 

nossa cultura”, afirma.

Cerca de 40 participantes aprenderam duas receitas de 
sanduíches gourmets.

Para Dylton Lyzardo Dias, presiden-
te do SINDUSCARNE, ações como 
esta realizada no Superminas vêm 
chancelar e trazer sabor às parcerias 
entre sindicato, indústrias associa-
das e SENAI. “Nossos produtos são 
reconhecidos por sua excelência, 
unindo qualidade e sabor. Um de 
nossos objetivos como entidade re-
presentativa das indústrias cárneas 
é criar e estimular condições de ne-
gócios em feiras, missões e eventos e 
oportunizar as indústrias mineiras a 
mostrarem fazer negócios mostrar o 
que temos de melhor”, ressalta.

Receitas de sanduíches especiais são ensinadas no Superminas 2019

Iniciativa do SINDUSCARNE e SENAI promoveu o setor cárneo na feira
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 17/10/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 17/10/19

CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx

Neste ano, os laticínios usados nas receitas foram ofe-
recidos pelo SILEMG.

» Veja a receita do sanduíche Trem Bão:
   http://bit.ly/31u0jXu

» Veja a receita do sanduíche Matula da Roça
   http://bit.ly/2qqPPvm

Fonte: FIEMG
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A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) e o ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, assinaram nesta quarta-feira 
(16) acordo de cooperação técnica com o objetivo de 
prevenir a ocorrência da chamada “venda casada” no 
momento que o produtor rural toma financiamento 
agrícola nos bancos.

Na cerimônia de assinatura, na sede do Mapa, a minis-
tra destacou que a medida era esperada há anos pelo 
produtor rural brasileiro. De acordo com Tereza Cris-
tina, apesar de a legislação já prever medidas contra a 
venda casada (prática considerada abusiva), o agricul-
tor se sente constrangido a adquirir outros produtos 
financeiros para conseguir ter acesso ao crédito com 
taxa de juros subvencionada. A ministra ressaltou que 
o combate à venda casada significará redução de cus-
to para o produtor e melhoria da competitividade do 
agro brasileiro. 

“Uma coisa é você comprar título de capitalização, se-
guro. Outra coisa é tomar recursos que o Poder Públi-
co equaliza o valor para diminuir a taxa de juros, mas 
vem a venda casada que intimida e aumenta o custo 
porque em vez de estar pagando 6%,7%, 8%, ele [pro-
dutor] tem de comprar isso e acaba aumentando seu 
custo para 10%, 12%, 14%”, disse. 

A equalização de juros foi estabelecida para propor-
cionar taxas de juros e condições de pagamento mais 
acessíveis ao produtor rural, com o objetivo de impul-

sionar o desenvolvimento das atividades agropecuá-
rias do país. Neste ano, o governo federal disponibili-
zou R$ 10 bilhões para subvencionar os juros dentro 
das linhas de financiamento do Plano Safra 2019/2020.
“Não podemos ter aqui travas que inibam o produtor 
rural. O agronegócio, os números estão aí para provar, 
é o motor da nossa economia. Com estas pequenas 
coisas que a gente vem fazendo nesses 10 meses de 
governo, facilitando, diminuindo custos, tirando esse 
custo embutido, é que nós vamos fazer a agropecuária 
brasileira cada vez mais competitiva e mais sustentá-
vel para o mundo”, acrescentou. 

O ministro Sergio Moro disse que a ideia é proteger a 
livre escolha do produtor. Moro pediu que os produ-
tores denunciem a prática para que o governo federal 
saiba a dimensão do problema e possa adotar as medi-

Tereza Cristina: combate à venda casada no crédito agrícola vai reduzir custo para
produtor e melhorar competitividade

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,70
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,40

Fonte: AVIMIG - Acesso em 17/10/19
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das adequadas. “Esta é uma iniciativa simples que visa 
proteger o produtor rural de práticas abusivas quan-
do ele está na condição de consumidor de crédito. Ao 
mesmo tempo, franquear a plataforma consumidor.
gov.br para buscar soluções de conflitos”, disse.

Segundo o secretário adjunto da Secretaria de Política 
Agrícola do Mapa, José Ângelo Mazzillo Júnior, há in-
contáveis relatos de que os bancos exigem a contrata-
ção de produtos financeiros, como títulos de capitali-
zação, consórcios, seguros e manutenção de depósitos 
a prazo, para que o produtor tenha acesso ao finan-
ciamento. Ele explicou que o acordo de cooperação, 
com duração de dois anos, terá duas etapas: aferir a 
extensão do problema e adotar as ações coercitivas sa-
neadoras.
Já o secretário Nacional de Defesa do Consumidor do 
Ministério da Justiça, Luciano Timm, reforçou para 
que os produtores denunciem a prática e informou 
que as sanções para quem faz venda casada podem 
chegar a R$ 9 milhões. “Existem vários canais para 
trabalharmos em conjunto”, afirmou.

Além de melhorias no www.consumidor.gov.br, o 
acordo prevê a instituição de novos canais para que 
o produtor possa fazer denúncias anônimas por meio 
das associações de classe. Conforme relatos, muitos 
não denunciam a venda casada por receio de serem 
impedidos de pegar empréstimos. 

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), a Organização das Cooperativas do Brasil 
(OCB), a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag) e a União Nacional das Coo-
perativas da Agricultura Familiar e Economia Solidá-
ria (Unicafes) assinaram como signatárias do acordo 
e vão disponibilizar mecanismos dos produtores faze-
rem as denúncias sem serem identificados.

O vice-presidente da CNA, José Mário Schreiner, disse 
que a instituição criou um espaço em seu portal para 
as denúncias. Schreiner considera a medida um mo-
mento histórico no combate à uma “prática nefasta”. 
“Vamos enfrentar de frente o que ocorre no mundo 
real”, afirmou.

Fonte: BeefPoint

O consumo andando de lado e a oferta regulada à de-
manda mantiveram por mais uma semana os preços 
do frango estáveis. Nas granjas paulistas o animal ter-
minado segue cotado, em média, em R$3,30 por quilo. 
No atacado, as vendas ganharam fôlego com a virada 
do mês e os preços subiram. A carcaça está cotada, em 
média, em R$4,15 por quilo, alta de 5,1% na compa-
ração semanal. 

As exportações fecharam setembro em queda, o que 
corrobora com os preços andando de lado. O volume 
exportado foi 0,7% menor que em agosto último e 
10,9% abaixo do mesmo período de 2018.

Fonte: Canal Rural

Mais uma semana de estabilidade do preço do frango nas granjas
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As cotações do boi gordo na B3 atingiram nesta quin-
ta-feira, 17, o maior valor da história da bolsa. Duran-
te o pregão, o contrato para outubro de 2020 atingiu a 
máxima de R$ 181,40 por arroba. O analista da Scot 
Consultoria Hyberville Neto, afirma que o fato é inco-
mum para o período. Até o momento, há 380 contra-
tos abertos para negociação. “Em anos mais calmos, 
essa movimentação com um ano de antecedência não 
ocorre. Não é comum essa movimentação”, afirma. 

Boi gordo: preço médio em outubro é o maior da 
série histórica do Cepea
Aftosa: retirada da vacina no PR deve elevar expor-
tação de carne em 2%

A alta acontece por conta da expectativa de preços 
firmes do boi, puxados pela demanda da China, que 
sofre com um surto de peste suína africana. “Nossas 
exportações nas duas primeiras semanas de outubro 
foram de oito mil toneladas por dia, aumento de 30% 
na comparação mensal e anual”, comenta.

Segundo ele, o Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA) divulgou recentemente um 
relatório confirmando expectativa de incremento nas 
importações de carne bovina pelos chineses tanto para 
2019 como para 2020. “O crescimento no acumulado 
dos dois anos se mantém bem expressivo”, diz.

Fonte: Canal Rural

Boi gordo na B3 atinge maior valor da história e vai a R$ 181,40 por arroba

De acordo com a Scot Consultoria, alta acontece por conta da expectativa de preços firmes,
puxados pela demanda da China, que sofre com um surto de peste suína african

A peste suína africana prejudicou a produção de pro-
teína na Ásia, em especial, na China. A crise sanitária 
aumentou a demanda por carne e aqueceu o mercado 
brasileiro. Para se ter uma ideia, nos primeiros nove 
meses de 2019, as exportações chegaram a 156 mil to-
neladas, volume 34% maior que no mesmo período 
do ano passado.

Com o mercado aquecido, os preços do suíno vivo e 
da carne têm aumentado de forma significativa. Em 

setembro, alguns cortes tiveram alta de até 6%.

A analista de mercado do Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada (Cepea) Juliana Ferraz 
afirma que apesar dos preços já estarem em patamares 
altos, há margem para o preço subir mais, tendo o de-
sempenho das exportações como fator principal para 
ditar o ritmo.

Fonte: Canal Rural

Preço do suíno pode subir mais até o fim do ano, diz Cepea

A projeção se apoia nas exportações aquecidas: em comparação ao mesmo período de 2018,
o Brasil já embarcou 34% mais carne
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Eventos

FERRAMENTAS DE COACH PARA PROFISSIONAIS DE RH

Objetivo: Ampliar a visão dos profissionais de RH sobre as ferramentas do Coach e estimular 
a terem postura de coach junto aos líderes e colaboradores da organização. Conhecer 
e vivenciar ferramentas de coaching para potencializar resultados e realizar intervenções 
assertivas na organização e junto as equipes.

Data: 26 à 29/11/2019 (terça e sexta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$413,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 590,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/31qhklq

SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo: Oportunizar gestores à entender o contexto do setor de RH como parte da es-
tratégia corporativa e como seus subsistemas apoiam os resultados do negócio; Trazer um 
novo olhar sobre o Recursos Humanos, e a necessidade de um gerenciamento estratégico 
sobre o setor; Abordar de forma generalista os principais subsistemas de Recursos Huma-
nos; Oportunizar discussões de boas práticas vanguardistas dentro do gerenciamento de 
pessoas.

Data: 22 à 25/10/2019 (terça à sexta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$413,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 590,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2n2x5R8


