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Destaque

Aumento do preço mínimo do frete elevará o valor dos produtos para os brasileiros,
causando inflação e desemprego

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
considera que o estabelecimento de uma tabela 
com preços mínimos para o transporte de car-
gas provoca prejuízos extremamente danosos 
para uma economia já fragilizada e para a po-
pulação brasileira. A medida estabelecida pelo 
governo e regulamentada pela Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres (ANTT) já im-
pacta todos os setores da indústria e terá efeitos 
imediatos no bolso dos consumidores, uma vez 
que o preço dos fretes aumentou substancial-
mente.

Para se ter uma ideia, o transporte de arroz pelas 
rodovias do país terá aumento de 35% a 50% no mer-
cado interno e de 100% para exportações. Na indús-
tria de aves e suínos, o impacto do tabelamento sobre 
o custo do transporte foi calculado em 63%. O frete 
de rações para alimentar os animais tende a aumentar 
83%. No setor de papel e celulose, a alta do preço para 
transportar os produtos será de 30%. O aumento do 
frete nestes e nos demais setores, certamente, deixará 
as mercadorias mais caras, penalizando ainda mais a 
população.

Em reunião realizada nesta quarta-feira (6), na sede 
da CNI, em Brasília, representantes das associações 
industriais e federações estaduais da indústria fize-
ram uma avaliação dos impactos da greve dos cami-
nhoneiros e das medidas anunciadas pelo governo 
para estancar a crise. É consenso no setor que a tabela 
de preços mínimos é insustentável.

PREJUÍZOS BILIONÁRIOS – A indústria brasileira 
sofreu prejuízos bilionários com a greve dos cami-

nhoneiros. Além disso, foi impactada com a redução 
da alíquota do programa Reintegra, que restitui im-
postos indiretos cobrados na cadeia produtiva das ex-
portações, e com a reoneração da folha de pagamento, 
que aumentou a carga tributária para 28 setores da 
economia. Ambas as medidas foram tomadas pelo 
Governo para compensar a redução do preço do die-
sel – o estopim da greve que parou o Brasil.

A avaliação é de que não só cidadãos comuns e empre-
sários, mas também os próprios caminhoneiros autô-
nomos terão prejuízos incalculáveis com a medida. De 
imediato, desde que a tabela mínima entrou em vigor, 
diversas indústrias reduziram as remessas de cargas e 
outras estão avaliando verticalizar a operação, o que 
significa a montagem de frotas próprias de caminhões, 
em razão dos altos preços do frete.

A CNI, representando as associações e federações es-
taduais de indústria, está avaliando possíveis medidas 
judiciais e administrativas contra as normas que esta-
beleceram valor mínimo de transporte de carga para 
o Brasil.

Fonte: CNI
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Cotações

Mercado

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 07/06/18

SUÍNOS

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 07/06/18

BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS DEFINE R$3,80 (KG/SUÍNO VIVO)

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais desta semana ocorreu no dia de hoje (30) por telefone devido ao feriado de Corpus 
Christi. Após consultados, a maioria dos negociadores optaram por estabelecer o valor de R$3,80 para a comercialização do 
quilo do suíno vivo. “O varejo do Estado, seja em Belo Horizonte ou no interior está completamente desabastecido e este é 
um momento que exige planejamento das vendas de animais vivos por parte dos suinocultores. Temos que ter cautela para 
diluirmos a nossa oferta nos próximos quinze dias e assim conservarmos o valor pago pelo quilo do suíno vivo em patamares 
mais confortáveis para nós suinocultores” conclamou o presidente da ASEMG, Dr. Antônio Ferraz.

Fonte: ASEMG - Acesso: 07/06/18
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IMA/AL: 30 anos de superação em defesa do meio ambiente

“Tudo que aconteceu ao longo desses trinta anos foi 
fruto do trabalho, do anonimato de servidores e de 
muitas pessoas que passaram pelo IMA dando a sua 
colaboração, nada mais justo que o Governo do Es-
tado comemore uma data como essa e faça um reco-
nhecimento público a todos aqueles que trabalham no 
IMA e que seguraram essa barra ao longo do tempo”.

Com essa fala o vice-governador, Luciano Barbosa, 
enfatizou a importância da dedicação ao trabalho de 
proteção ambiental, desenvolvido no cotidiano pelas 
equipes do Instituto do Meio Ambiente do Estado de 
Alagoas (IMA/AL).A afirmação marca um dos mo-
mentos mais importantes na história do órgão am-
biental que é o período de comemoração dos 30 anos 
como autarquia estadual. A programação foi iniciada 
no dia do aniversário, 16 de maio, e que segue até 16 
de junho, quando é encerrado o período de comemo-
ração ao Mês do Meio Ambiente.

Ele disse ainda que “qualquer um que trabalhe com 
meio ambiente sabe que há uma resistência enorme 
que está sendo quebrada, passo a passo, pela bravu-
ra dessas pessoas que abraçaram essa causa há muito 
tempo e que vem dobrando outros interesses e come-

çando a fazer valer os interesses de que o homem pos-
sa conviver bem com a natureza”.

Isso considerando, conforme o argumento do vice-
-governador, “que não é impossível que o desenvolvi-
mento econômico aconteça sem agressão da natureza. 
Esse processo é de formação estrutural, ele tem sido 
intensificado nos últimos anos, e nós precisávamos 
de alguma coisa que pudesse ser o catalisador desse 
processo e essa alguma coisa é esse Instituto do Meio 
Ambiente”.

O diretor-presidente do Instituto, Gustavo Lopes, dis-
se que tem sido desenvolvido o trabalho de tornar o 
Instituto um órgão de excelência e que já foram con-
seguidos resultados inéditos, em parceria com outros 
setores, a exemplo do encerramento de todos os lixões 
do Estado.

“Hoje, podemos todos, finalmente, comemorar essa 
grande vitória, Alagoas pode comemorar o título de 
primeiro estado do Nordeste a encerrar os seus lixões 
e o primeiro estado que fez isso de forma consensual 
e acima de tudo consciente. Os prefeitos fecharam as 
torneiras para outras despesas e concentraram suas 
forças para atender o chamado do IMA e do Ministé-
rio Público”, comentou o procurador-geral de Justiça, 
Alfredo Gaspar de Mendonça.

Troféu Alagoas Verde
Como parte das comemorações dos 30 anos do órgão, 
os representantes do Governo de Alagoas, do Minis-
tério Público, junto com o presidente da Associação 
dos Municípios Alagoanos, Hugo Wanderley Caju, 
receberam do Instituto o Troféu na Alagoas Verde, na 
categoria Master – O Fim dos Lixões em Alagoas.
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Os outros Troféus foram entregues para as seguin-
tes categorias:

• Preservação e Conservação da Fauna em Alagoas - 
Fernando Pinto, presidente do Instituto de Proteção 
da Mata Atlântica;
• Preservação e Conservação da Flora em Alagoas - 
Rosângela Lemos, do Herbário MAC;
• Estudos e pesquisas importantes para a preservação 
ambiental - professor Márcio Barbosa, da Universida-
de Federal de Alagoas;
• Relevante iniciativa socioambiental - Empresa Bio 
Digital, de coleta e reciclagem de lixo eletrônico;
• Inovação e sustentabilidade - Empresa Agreste Sane-
amento, a primeira parceria público privada de Ala-
goas;
• Incansável pelo Meio Ambiente - Nilo Pinto de Sou-
za, mateiro de 70 anos que há décadas se transformou 

de desmatado para um defensor da natureza.

Dia Mundial do Meio Ambiente
Durante o período do chamado Mês do Meio Am-
biente, as equipes do Instituto intensificam diversas 
ações, especialmente na área de educação ambiental 
que conta com palestras, barco-escola, oficinas, gin-
canas, plantio de espécies nativas, entre outras. Na 
terça-feira, 5 de junho, quando é comemorado o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, as ações estarão concen-
tradas na base descentralizada do Instituto, na Ilha 
de Santa Rita, em Marechal Deodoro. Segundo Pedro 
Normande, gerente de Educação Ambiental do IMA, 
haverá uma aula a bordo barco-escola, no Complexo 
Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM), e 
o plantio de exemplares de mangue no local.

Fonte: IMA

Carne suína brasileira expande mercados de exportação

As vendas de carne suína (considerando todos os pro-
dutos, entre in natura e processados) para o exterior 
totalizaram 155,2 mil toneladas no primeiro trimes-
tre de 2018, como informa a Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA). Segundo o levantamento, o 
número foi 13,4% inferior ao obtido nos três primei-
ros meses de 2017, com 179,2 mil toneladas. Conside-
rando apenas o mês de março, as exportações do setor 
alcançaram 58,1 mil toneladas, volume 8,1% inferior 
às 63,2 mil toneladas obtidas no terceiro mês de 2017. 

Forte expansão
As vendas de carne suína para a China somaram 39,2 
mil toneladas no primeiro trimestre deste ano, resul-
tado 152% superior às 15,5 mil toneladas embarcadas 
no ano passado. No mesmo período, Hong Kong foi 
destino de 46,4 mil toneladas, 23% a mais que as 37,7 
mil toneladas embarcadas em 2017. Ainda na Ásia, 
Singapura incrementou suas compras em 5%, com 8,7 

mil toneladas neste ano, contra 8,2 mil toneladas no 
ano passado. Na América do Sul, o Uruguai impor-
tou 8,8 mil toneladas nos três primeiros meses deste 
ano, saldo 31% superior às 6,7 mil toneladas expor-
tadas no ano passado. O Chile também incrementou 
suas importações, com total de 7,1 mil toneladas, 30% 
a mais que as 5,4 mil toneladas embarcadas no ano 
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anterior. Já para a Argentina foram exportadas 10,3 
mil toneladas, 3,5% a menos que as 10,7 mil toneladas 
registradas em 2017. Na África, os embarques para 
Angola chegaram a 8,2 mil toneladas no trimestre, 
11% acima das 7,3 mil toneladas exportadas no ano 
passado. “Em praticamente todos os mercados houve 
incremento das exportações. Isto ajudou a reduzir os 
impactos causados pelo embargo russo, que entre ja-
neiro e março do ano passado havia importado 68,5 
mil toneladas”, avalia Francisco Turra, presidente-
-executivo da ABPA.

Futuro próximo
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, anunciou 
nesta terça-feira (17/04) a abertura de novos merca-
dos às carnes brasileiras. O ministro informou que 
a Coréia do Sul representa um novo mercado que 
se abrirá para o Brasil. Os coreanos irão importar a 
carne suína brasileira, fornecida pelo estado de Santa 

Catarina, por ser área livre da febre aftosa sem vacina-
ção. As tratativas serão concluídas nos próximos dias. 
“Além disto está sendo acertada para maio, possivel-
mente nas primeiras semanas do mês, a vinda da “tão 
esperada missão da China, para ampliação do número 
de plantas frigoríficas autorizadas a embarcarem to-
dos os tipos de carnes (bovina, suína e de aves) aquele 
país”, adiantou Maggi. O ministro explicou ainda que 
está em fase final a reabertura do mercado da Rússia 
à carne suína brasileira.  Ele já enviou carta às autori-
dades sanitárias russas informando as medidas adota-
das pelo Brasil para viabilizar a volta dos embarques 
aquele mercado. As exportações à Rússia foram sus-
pensas em dezembro de 2017, sob a alegação de pre-
sença de ractopamina em cortes suínos. Está prevista 
para o próximo dia 24 de abril, reunião entre autori-
dades sanitárias do Brasil e da Rússia para os acertos 
finais à retomada do comércio.

Fonte: ASEMG

Publicado decreto que altera o regulamento de taxas estaduais de Minas Gerais

Publicado, no Diário Oficial do Estado, de 29 de maio 
de 2018, o Decreto nº 47.421/2018 que altera o Re-
gulamento das Taxas Estaduais - RTE, aprovado pelo 
Decreto nº 38.886, de 1º de julho de 1997. Dentre as 
inúmeras alterações promovidas pelo texto normati-
vo, destacamos: 

• Possibilidade de o contribuinte usufruir de desconto 
nas taxas previstas nos subitens 1.9.1.1.1 (por animal 
destinado ao abate), 1.9.2 (para controle de registro 
quantitativo de animais bovinos destinados à produ-
ção de leite, por mil litros ou fração inferior, por mês), 
1.9.3 (para suíno ou ave, para trânsito, por guia emiti-
da por médico veterinário habilitado) e 1.10 (Registro 
de leilão de animais, por evento) da Tabela “A” do Re-
gulamento de Taxas, desde que recolha o valor corres-
pondente ao desconto concedido a fundo público ou 
privado; 
• Os recursos financeiros destinados ao fundo deve-

rão ser creditados em 
contas bancárias indi-
vidualizadas para cada 
espécie animal previs-
ta nos subitens acima 
destacados e utilizados 
exclusivamente para 
as finalidades do fun-
do público ou privado, 
vinculadas às ações de caráter indenizatório ou suple-
mentar à defesa sanitária animal; 
• O contribuinte que optar pelo recolhimento a fundo 
público ou privado, como informado anteriormente, 
para fins de obtenção dos descontos nas referidas ta-
xas deverá efetuar o pagamento conforme dispõe o 
artigo 11-E do Decreto nº 47.421/2018.

Saiba mais:
http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/201910
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Parceria

Temer cede a caminhoneiros e revoga nova tabela do frete

Ministro dos transporte voltou atrás após reunião com representantes da categoria

O presidente Michel Temer cedeu no-
vamente aos caminhoneiros autôno-
mos e recuou da adoção de nova tabela 
mínima do frete anunciada nesta quin-
ta-feira (7).

Em reunião com reprensentantes da 
categoria, no início da noite, o minis-
tro dos Transportes, Valter Casimiro, 
informou que a medida será revogada 
e marcou novo encontro nesta sexta-
-feira (8) para discutir a formulação de 
uma nova tabela.

“Essa nova resolução trouxe algumas 
questões que precisam ser revistas e 
foi uma resolução do Ministério dos 
Transportes que a gente torne essa 
nova resolução sem efeito”, disse o mi-
nistro, em vídeo divulgado pelas entidades dos cami-
nhoneiros.

O governo federal cedeu à pressão da categoria contra 
o fato de a nova tabela ter trazido, em m[edia, uma re-
dução de 20% do preço médio em relação a primeira 
tabela, uma reivindicação que vinha sendo feita so-
bretudo pelo setor do agronegócio.

Além dos caminhoneiros, o setor privado tem se ar-
ticulado para derrubar a tabela de preço mínimo no 
Congresso Nacinal ou no Pode Judiciário. As empre-
sas de transporte não querem pagar a conta de um ex-
pressivo aumento do frete rodovi[ario.

A ideia do Pal[acio do Planalto, ao publicar uma nova 
versão da medida nesta quinta-feira (7), era acalmar 
tanto o setor produtivo quanto o setor de transporte 
para que uma nova medida fosse formulada, com a 
participação de ambos, em audiências públicas con-
vocadas pela ANTT (Agência Nacional dos Transpor-
tes Terrestres).

A estratégia, contudo, não teve êxito e acabou criando 
uma nova crise governamental. A CNI (Confederação 
Nacional da Indústria) e a CNA (Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil) passaram a estudar 
ações judiciais contra a medida.

Fonte: Folha de S. Paulo
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Eventos

ORÇAMENTO EMPRESARIAL

Data:  12 e 13 de junho de 2018 (terça e quarta-feira)
Horário:  08h às 17h / 08h às 12h 
Local: FIEMG REGIONAL VALE DO PARANAÍBA -  Avenida 
João Naves D’Ávila, 206  Centro | Uberlândia – MG

Investimento: R$ 190,00 para associados ao CIEMG/SIN-
DUSCARNE e R$ 215,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/wnY2Rx

DESENVOLVIMENTO DE ANALISTA DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Data:  12 a 14 de junho de 2018 (terça a quinta-feira)
Horário:  17h30 às 21h30
Local: SINDUSCON – Rua Marília de Dirceu, 226 – Lourdes 
- Belo Horizonte /MG

Investimento: R$ 315,00 para associados ao CIEMG/SINDUS-
CARNE e R$ 445,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/ZceX8J


