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Destaque
Mapa e Mercado Livre farão acordo para monitorar venda de insumos
Cooperação servirá para coibir oferta de produtos irregulares
A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a empresa de comércio eletrônico Mercado Livre vão formalizar, ainda
neste primeiro semestre do ano, acordo de
cooperação para controlar anúncios de insumos agropecuários nesta plataforma da
internet.
O secretário de Defesa Agropecuária, Luís
Rangel, integrantes da área de insumos do
Mapa e representante do site reuniram-se no
ministério nesta quinta-feira (8) para tratar
das condições do acordo.
A parceria visa permitir maior controle do
ministério sobre os insumos ofertados por Rangel explicou que será possível rastrear a origem do anúncio
meio do portal. No fim do ano passado foram recebidas denúncias de oferta de produtos irreA Mercado Livre já tem acordo com a Agência Naciogulares.
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) para controle de
medicamentos, aditivos alimentares e saneantes, que é
Uma vez identificado um insumo agropecuário irrerenovado anualmente.
gular no Mercado Livre, o Mapa, além de solicitar a
retirada do anúncio, terá como rastrear o endereço
Segundo o representante da Mercado Livre, François
que identifica os responsáveis pela oferta do produto.
Martins, são muito bons os resultados com o controle “a posteriori”, pois o site tem uma eficiência muito
Mesmo que o endereço fornecido seja falso será posgrande de remoção do produto. “A partir de denúncia,
sível localizá-lo pelo IP (Itinerário Principal), que
o tempo prometido para a retirada da mercadoria, é
identifica a máquina e a rede por onde foi enviada a
24 horas. Mas o tempo médio tem sido de duas horas”,
mensagem eletrônica.
garante Martins.
Segundo o secretário Luís Rangel, a plataforma eletrônica vai ajudar a coibir problemas, sendo mais um
instrumento na fiscalização dos insumos.

Fonte: Ministério da Agricultura
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Mercado
Cotações
FRANGO
. Frango Abatido Resfriado
KG / atacado = R$ 3,90
. Frango Vivo -KG / Posto Granja
Média do Mercado = R$ 2,50
Fonte: AVIMIG - Acesso: 09/02/18

SUÍNOS
BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS DEFINE R$3,80 (KG/SUÍNO VIVO)
A Bolsa de Suínos de Minas Gerais desta quinta-feira, definiu o valor de R$3,80 para a
comercialização do quilo do suíno vivo.
O preço tem validade entre os dias 09 e 15/02, quando haverá nova reunião.
Fonte: ASEMG - Acesso: 09/02/18

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 09/02/18
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Carnes: escoamento melhora e carcaça do boi casado tem alta de 4% em uma semana
Confira as principais notícias sobre dólar, mercado agrícola e previsão do tempo para começar o dia bem informado
O mercado físico do boi gordo teve preços entre estáveis a mais altos nesta quinta-feira, dia 8, devido ao
melhor escoamento da carne.

a estratégia da retenção dos animais, avaliando a boa
condição das pastagens.
Como na semana que vem haverá menos dias para a
concretização de negócios, frigoríficos com escalas
apertadas lançam ofertas de compra acima dos valores de referência. A expectativa ainda é pela continuidade do movimento de alta no curto prazo, mesmo
que isso ocorra de maneira comedida.

Os frigoríficos ainda se deparam com o encurtamento
de suas escalas, que estão posicionadas entre dois e
três dias úteis. Enquanto isso, os pecuaristas adotam

O mercado atacadista também teve preços mais altos.
A boa demanda neste início de mês tem puxado os
preços e a pressão de alta deve permanecer até a próxima semana, devido ao Carnaval.
Em São Paulo, a carcaça casada do boi acumulou seu
quinto dia consecutivo de alta, com média de negócios a R$ 9,81 o quilo. Na comparação com a quinta
anterior, dia 1, o avanço foi de 4,45%.
Fonte: Canal Rural

Publicado decreto que altera o regulamento de taxas estaduais de Minas Gerais
Tributário Nº 16
Publicado, no Diário Oficial do Estado, de 07 de fevereiro de 2018, o Decreto nº 47.367/2018 que altera
o Regulamento das Taxas Estaduais - RTE, aprovado
pelo Decreto nº 38.886, de 1º de julho de 1997.

•
Possibilidade de restituição dos valores das taxas previstas no subitem 2.18, relativas a julgamento
do contencioso administrativo-fiscal, quando o valor do crédito tributário for igual ou superior a 6.500
UFEMG, serão devolvidas ao contribuinte, mediante
requerimento deste e observadas as disposições previstas na legislação tributária administrativa do Esta-

Dentre as inúmeras alterações promovidas pelo texto
normativo, destacamos:
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do, na hipótese de a decisão final irrecorrível, na esfera administrativa, lhe ser totalmente favorável, vedada
a cobrança de taxa relativa a ato ou a documento vinculado à instrução do pedido de restituição.

mercadorias ou pela internet e implantação de parcelamento de débito relativo ao IPVA.
Referido decreto produz efeitos a partir de 30 de março de 2018.

•
Isenção de taxas nas situações de retificações
de informações prestadas em documentos, de preparação e emissão de DAE no controle do trânsito de

Para ver a íntegra da norma: https://goo.gl/C13Hf1
Fonte: FIEMG

Bancada Ruralista quer derrubar vetos à Lei do Funrural

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA)
está articulando ações para derrubar os vetos
feitos pelo presidente Michel ao sancionar a Lei
13.606/2018 que trata do Fundo de Assistência
ao Trabalhador Rural (Funrural).
Segundo o presidente da FPA, deputado federal
Nilson Leitão (PSDB/MT) a bancada marcou
reuniões com o presidente do Senado Federal,
Eunício Oliveira, e com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, para discutir o assunto.
Leilão explica que o desconto de 100% das multas; cumulatividade da cobrança para pecuária,
florestas plantadas, sementes e pesquisa; além
da redução da alíquota para Pessoa Jurídica são
os principais pontos a serem trabalhados pelos
parlamentares.

Nilson Leitão afirmou que a renegociação (Refis) é
uma alternativa para o produtor. “Aquele que não quiser aderir, pode continuar brigando na Justiça. Mas a
nossa luta é fazer com que este Refis não tenha juros,
multas, nem encargos”, afirmou o presidente.

A FPA também já solicitou a prorrogação do prazo de
adesão ao programa, que se encerra no dia 28 deste
mês.

Fonte: BeefPoint
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Novacki cobra celeridade na importação de carne suína pela Coreia

A comitiva brasileira que está em
missão na Ásia, chefiada pelo secretário-executivo do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Eumar Novacki,
reuniu-se nesta quarta-feira (7)
com representantes do governo da
República da Coreia para acelerar
tratativas para exportação de carne
suína para o país asiático.

Segundo autoridades coreanas,
a carne suína está na fase final da
liberação e o país também avalia
a possibilidade de importar carne
bovina do Brasil. Como contrapartida comercial, a Coreia quer um
Acordo de Livre Comércio com o
Mercosul e exportar morangos para
o Brasil.
Os principais produtos exportados para a Coreia são
milho, soja, carne de frango e café. A carne de frango
brasileira representa 65% do volume de exportações.
Também se destaca a venda de manga brasileira e estão em análise o comércio de mexerica, mamão e melão.

O primeiro encontro do dia foi com representantes do
Ministério de Segurança Alimentar e Medicamentos
da Coreia.
Também hoje, a delegação brasileira esteve reunida
com membros do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais do país. Na pauta brasileira constou pedido de celeridade nas tratativas finais com os asiáticos
para a exportação de carne suína e evolução nas tratativas para a exportação da carne bovina brasileira.

Nesta quinta, a delegação brasileira segue para Cingapura. A comitiva ainda tem encontros bilaterais
agendados na Indonésia, Malásia e Emirados Árabes
Unidos, quando manterá reuniões com autoridades
governamentais e lideranças empresariais desses países até 16 de fevereiro próximo.

Novacki destacou a importância da parceria comercial com a Coreia. “De fato, é muito importante para
o Brasil concluir, com rapidez, a exportação de carne
suína para a Coreia. Essa é uma pauta prioritária para
o governo brasileiro”. No final do ano passado, o Mapa
destinou um adido agrícola para tratar das questões
comerciais junto à Embaixada do Brasil na Coreia.

Nesta missão, temas como a promoção comercial, sanidade animal e vegetal, investimentos, infraestrutura, importação e exportação de produtos e segurança
alimentar fazem parte dos debates da delegação nacional com as autoridades de Governo.

A intenção do ministério com o apoio técnico é facilitar e acelerar as tratativas com os coreanos sobre os
temas ligados a agropecuária.

A comitiva brasileira está composta por integrantes
do Mapa, do poder executivo nacional, de governos
estaduais e de representantes de empresas e entidades
ligadas ao agronegócio.
Fonte: Ministério da Agricultura
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Eventos

INTRODUÇÃO DA NORMA
NBR ISO IEC 17025:2017
Data: 19 a 21 de fevereiro de 2018 (segunda a quarta-feira)
Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, n° 766 - 2°andar, Cidade Industrial – Contagem/MG
Investimento: R$ 315,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 445,00 para não associados.
MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/RHrFDw

GESTÃO DE TESOURARIA E FUNDAMENTOS
DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Data: 22 e 23 de fevereiro de 2018 (quinta e sexta-feira)
Horário: 8h30 às 17h30 / 8h30 às 12h30
Local: REDE METROLÓGICA - Rua Maranhão, 1.131 – Funcionários Belo Horizonte /MG
Investimento: R$ 315,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 445,00 para não associados.
MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/HLum2B
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