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Destaque

Ministro Fux suspende trâmite de ações em outras instâncias que envolvam MP do frete

Em sua decisão, o ministro também designou audiência preliminar a ser realizada na próxima
quarta-feira (20), no STF, com representantes das entidades envolvidas

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou a suspensão dos processos judi-
ciais, individuais ou coletivos, em curso nas demais 
instâncias do Judiciário que envolvam a inconstitu-
cionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Pro-
visória 832/2018, que estabeleceu a política de preços 
mínimos do transporte rodoviário de cargas, e da 
Resolução 5820/2018 da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), que regulamentou a MP. A 
decisão do relator foi tomada na Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) 5956, ajuizada pela Asso-
ciação do Transporte Rodoviário de Carga do Brasil 
(ATR Brasil).

Segundo o relator, a medida é necessária para que 
se alcance uma solução jurídica uniforme e estável 
quanto à validade das normas questionadas, uma vez 
que as ações nas instâncias inferiores podem gerar co-

mandos conflitantes sobre a controvérsia em análise 
no STF. O ministro também determinou a tramita-
ção conjunta da ADI 5956 com a ADI 5959, ajuizada 
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) contra as mesmas normas.

Audiência

Na decisão, o ministro Luiz Fux designou audiência 
preliminar à apreciação do pedido cautelar, a ser reali-
zada na próxima quarta-feira (20), às 11h, em seu ga-
binete. Deverão ser intimados para comparecimento a 
advogada-geral da União, o ministro dos Transportes; 
o diretor da ANTT; um representante da Associação 
do Transporte Rodoviário de Carga do Brasil (ATR 
Brasil), um representante da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA) e procuradora-ge-
ral da República.

Fonte: STF
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Cotações

Mercado

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 15/06/18

SUÍNOS

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 16/06/18

Fonte: ASEMG - Acesso: 15/06/18
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Prazo para declarar junto ao IMA a vacinação do gado contra febre aftosa
vai até 25 de junho

Produtores rurais mineiros te-
rão até 25 de junho para decla-
rar, junto ao Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA), a vacinação 
do seu rebanho contra a febre af-
tosa, na primeira etapa anual de 
imunização, realizada em maio.

O prazo para a declaração, que 
terminaria em 10 de junho, foi 
ampliado para a nova data tendo 
em vista a prorrogação para 15 de 
junho da data para vacinação do 
gado estabelecida pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), em virtude da 
greve geral dos caminhoneiros, 
que afetou vários setores, inclusive a produção e dis-
tribuição das vacinas contra a doença.

O diretor-geral do IMA Marcílio de Sousa Magalhães 
lembra que o produtor que não declarar a vacinação 
do seu rebanho dentro do prazo estará sujeito a multa 
de cinco Ufemgs, o equivalente a R$ 16,25 por cabeça. 
E reforça o uso da internet como meio para facilitar 
essa declaração.

“Qualquer produtor rural poderá declarar a vacinação 
dos seus animais pela internet, sem sair de casa ou do 
escritório, acessando o endereço www.ima.mg.gov.br. 
O produtor que possui até 150 animais tem a opção 
também de declarar a imunização presencialmente 

em uma unidade do IMA.  O proprietário de mais de 
150 cabeças só poderá declarar pela internet”, diz.

Minas Gerais possui 389 mil produtores rurais, sendo 
que 206 mil destes são pequenos produtores com re-
banhos de até 25 animais. Nesta primeira etapa anual 
de vacinação devem ser imunizados todos os bovinos 
e búfalos, independentemente da idade, o que soma 
cerca de 23,6 milhões de animais em todo o estado.

A segunda etapa será em novembro, com a vacinação 
de animais com até dois anos de idade.

A bovinocultura é um importante gerador de empre-
go e renda no estado, tendo exportado, no ano passa-
do, US$ 598 milhões em carne bovina.

Fonte: IMA
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Relação com União Europeia vai endurecer, afirma Maggi

Depois de participar de audiência na Comissão de 
Agricultura do Senado sobre a suspensão da importa-
ção de aves brasileiras por parte da União Europeia, o 
ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento) disse que a relação com o bloco europeu 
vai mudar, deixando para trás “um comportamento 
apenas reativo”. Maggi informou já ter conversado 
com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nu-
nes, sobre o assunto e, usando uma expressão popu-
lar, comentou que, “agora, será uma no prego outra na 
ferradura”.

O deslistamento de frigoríficos que exportavam car-
nes de aves para o bloco europeu, de acordo com o 
ministro, ainda tem etapas a serem superadas até que 
seja revertido. Maggi lembrou que da última missão 
realizada em janeiro por técnicos europeus até agora 
não foi enviado relatório com informações sobre o re-

sultado da visita. “Fizeram uma grande 
incursão no país, visitaram vários frigo-
ríficos, várias granjas e a impressão que 
nos deixaram foi muito positiva compa-
rada com uma missão anterior”, afirmou.

De acordo com o ministro, quando esse 
relatório de janeiro chegar ao ministé-
rio será analisado e respondido e que, 
cabendo fazer algum ajuste, será feito. 
Depois disso, nova missão poderá ser 
enviada ao Brasil. Mas fez questão de 
destacar que há mais interesses envol-
vidos na suspensão das importações, 
por parte dos europeus, do que alegadas 

questões envolvendo presença de salmonela. “Claro 
que há muita coisa no meio acontecendo, entre elas, a 
negociação de acordo com o Mercosul”.

No fim de abril, por unanimidade, ministros da Câ-
mara de Comércio Exterior (Camex) autorizaram o 
início das tratativas de abertura de contencioso junto 
à Organização Mundial do Comércio (OMC) contes-
tando barreiras impostas pela UE à carne de aves. O 
argumento é de que a suspensão tem caráter comercial 
e não sanitário, já que mediante o pagamento de tarifa 
extra-cota, as exigências sanitárias quanto a salmone-
las são reduzidas de 2.600 tipos da bactéria para dois.

A sessão na Comissão de Agricultura e Reforma Agrá-
ria foi proposta pela senadora Lúcia Vânia (PSB/GO) 
para tratar de impactos da BRF no estado de Goiás.

Fonte: Ministério da Agricultura
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Boi: Mercado de reposição voltando aos trilhos

A paralisação dos caminhoneiros chegou ao fim, a 
maior parte dos leilões voltou a operar e os negócios 
voltaram a fluir no mercado de reposição.

Entretanto, a greve causou imprevisibilidade quanto 
ao rumo que a arroba do boi gordo tomará no curto 
prazo. Esse fato diminuiu o ímpeto de compras de re-
criadores e invernistas.

As tentativas de negócios ocorrem, na maior parte dos 
casos, com ofertas de compra abaixo da referência. 
Nestes patamares a ponta vendedora resiste em entre-
gar os animais e o volume de negócios concretizados é 
baixo, travando o mercado.

No balanço geral, na média de todas as categorias e es-
tados pesquisados pela Scot Consultoria, as cotações 

fecharam com queda de 0,1% frente ao levantamento 
da última semana.

Para o curto prazo, tanto o futuro do mercado do boi 
gordo como a qualidade das pastagens devem influen-
ciar o ritmo do mercado de reposição.

Com o período de entressafra se aproximando, as co-
tações no mercado do boi gordo podem ganhar firme-
za e dar ânimo para o recriador e invernista.

Já as pastagens vão perdendo qualidade conforme o 
período seco se intensifica, isso tende a diminuir a 
retenção dos animais por parte da ponta vendedora, 
aumentando assim o volume de negócios.

Fonte: Scot Consultoria
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Parceria

Eventos

ICMS, IPI E ISS - RETENÇÕES DOS
TRIBUTOS DIRETOS E INDIRETOS

Data:  15 de junho de 2018 (sexta-feira)
Horário:  8h30 às 17h30
Local: CIEMG – Av. Babita Camargos, n° 766 2°andar Cida-
de Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$ 250,00 para associados ao CIEMG/SIN-
DUSCARNE e R$ 365,00 para não associados.

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/nk1YXH

GESTÃO DE TESOURARIA E FUNDAMENTOS 
DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Data:  19 a 21 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/ysE7tz


