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Destaque

FIEMG debate futuro do país em encontro em Brasília

Empresários mineiros debatem temas como inovação, economia e
política no Encontro Nacional da Indústria

Com o tema “A Indústria e o Novo Governo”, o En-
contro Nacional da Indústria (ENAI) está reunindo 2 
mil representantes do setor produtivo para discutir a 
governança no país, os desafios do crescimento eco-
nômico e da quarta revolução industrial. Nesta terça-
-feira, dia 3/7, o evento em Brasília promoveu diálogo 
sobre assuntos estratégicos como quarta revolução 
industrial, competitividade, inovação tecnológica, 
educação e produtividade. A prioridade é promover 
o debate e reflexão sobre o cenário que será enfrenta-
do pelo novo governo e pela indústria e, consequen-
temente, pela economia brasileira. O presidente da 
FIEMG, Flávio Roscoe, lidera uma delegação com-

posta por 41 líderes empresariais de Minas Gerais de 
todos os setores da indústria. “Estamos discutindo o 
futuro do Brasil e como nossas empresas poderão se 
consolidar e prosperar”, ressaltou.

O líder industrial mineiro salientou que é preciso 
transformar o ambiente de negócios. “Para que nossa 
indústria possa ser a mola mestra do desenvolvimen-
to brasileiro gerando empregos de qualidade e renda”, 
pontuou Roscoe. O vice-presidente da FIEMG e pre-
sidente do CIEMG, Cássio Braga dos Santos, aprovei-
tou o Encontro Nacional da Indústria para ressaltar o 
início promissor da nova gestão da Federação. “Con-



 

 

06 de Julho de 2018InfoCarne Nro 155

3

Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 05/07/18

seguimos algumas vitórias iniciais, como em relação 
à concessão do Bloco K, justamente a revogação da 
parte mais complexa de sua execução (registro 0210), 
assim como continuamos na luta em outras questões 
importantes como no E-Social, no qual esperamos 
prosperar no sentido de não haver penalizações às 
empresas neste primeiro ano,” disse. Já o vice-presi-
dente da FIEMG Regional Alto Paranaíba, Lisandro 
Bicalho, comentou que o evento é a oportunidade de 
discutir a agenda comum a todos os empresários de 
norte a sul.  “Nesse momento de transição para a in-
dústria 4.0, existem grandes desafios e aqui é o mo-
mento para se discutir isso. Aqui nós temos a opor-
tunidade de realmente discutir e sentir de uma forma 
mais ampla o que acontece no ambiente de negócios 
do Brasil,” finalizou.

Para o presidente da FIEMG, o ENAI foi bastante 
produtivo gerando conteúdo que será apresentado 

amanhã, dia 4/7, no Diálogo da Indústria com os Can-
didatos à Presidência da República. No evento, os em-
presários discutirão com os principais concorrentes as 
propostas da indústria para melhorar a competitivi-
dade do país e estimular o crescimento sustentado da 
economia brasileira.

A indústria brasileira apresenta as propostas do setor 
aos presidenciáveis desde a eleição de 1994. Neste ano, 
serão encaminhados aos candidatos 43 documentos 
com as sugestões do setor, elaborados com base no 
Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022. Além de 
um diagnóstico da situação atual e das tendências em 
cada área, o Mapa Estratégico estabelece metas claras 
e ações factíveis em 11 fatores-chave, entre os quais es-
tão a segurança jurídica, a educação, a infraestrutura, 
o ambiente macroeconômico, a eficiência do estado, a 
governança e a inovação.

Fonte: FIEMG
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ICMS/MG - BLOCO K
REVOGADA EXIGÊNCIA DO REGISTRO 0210 DA

EFD-ICMS/IPI PARA OS CONTRIBUINTES MINEIROS

Publicada no Diário Oficial do Estado - D.O.E, de 30 de junho de 2018, a Resolução SEF nº 5.151/2018 
que revoga a Resolução nº 5.071, de 21 de dezembro de 2017, a qual estabelecia a obrigatoriedade de 
apresentação do Registro 0210 da Escrituração Fiscal Digital - EFD.

Lembramos que no Registro 0210 é informado o consumo específico pa-
dronizado e a perda normal percentual de um insumo/componente para 
se produzir uma unidade de produto resultante, segundo as 
técnicas de produção de sua atividade, referentes 
aos produtos que foram fabricados pelo próprio 
estabelecimento ou por terceiro. A norma em co-
mento entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2018, data que coincide com a produção de efeitos 
da Resolução revogada.

Para acessar a Resolução n.º 5.151/18, visite o endereço: https://goo.gl/j7JZTe

Fonte: Tributário Fiemg

SUÍNOS
R$3,60 É O PREÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DESTA SEMANA

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais realizada nesta quinta-feira (28) determinou o valor de R$3,60 para a comercialização 
do quilo do suíno vivo no Estado. A validade do preço definido é de 29/06 a 05/07, quando haverá nova reunião na sede 
da ASEMG.

Fonte: ASEMG - Acesso: 05/07/18

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 05/07/18
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Industriais mineiros destacam importância de mobilização do setor

Presidenciáveis levam suas propostas para empresários de todo o país

Colocar o Brasil novamente 
na rota do crescimento é o 
foco do Diálogo da Indús-
tria com os Candidatos à 
Presidência da República, 
que acontece nesta quarta-
-feira, 04/07, em Brasília, 
durante o Encontro Nacio-
nal da Indústria (ENAI). 
O mote da ação é que os 
empresários de todo país 
discutam com os principais 
concorrentes as propostas 
da indústria para melhorar 
a competitividade do país 
e estimular o crescimento 
sustentado da economia 
brasileira.

Na opinião do presidente do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Centro Oeste de Minas, Eduardo 
Augusto Nunes Soares, o momento é mais que opor-
tuno para a apresentação de propostas do setor pro-
dutivo. Na mesma linha, o presidente do Sindicato das 
Indústrias Farmacêuticas de Juiz de Fora, Henrique 
Thielmann, entende que o evento permite que os em-
presários avaliem as perspectivas para o futuro. “De 
forma analítica, através do diálogo, temos condições 
de elencar prioridades”, afirma.

O presidente do Sindicato da Indústria de Panifi-
cação e Confeitaria de Uberlândia e Região, Milton 
Inhaquitti, observa que a importância da mobilização 
empresarial pode garantir vitórias importantes para 
a indústria. “Um ótimo exemplo são as vitórias nas 
questões do Reintegra e do Bloco K conseguidas pela 

nova diretoria da FIEMG, liderada pelo empresário 
Flávio Roscoe”, reconhece.

O evento coloca em pauta propostas levantadas no 
ENAI, que reúne empresários de todo o país para de-
bater questões estratégicas para o desenvolvimento do 
Brasil. Neste ano, o evento conta com a participação 
de mais de 2 mil representantes do setor industrial. A 
delegação da FIEMG composta por 41 empresários de 
vários setores é liderada pelo presidente Flávio Ros-
coe.

Uma das prioridades levantadas é resolver a questão 
fiscal, encontrar mecanismos para resolver esse pro-
blema estrutural no Brasil. O tema foi apresentado 
no painel sobre os desafios para o cenário econômico 
Luiz Guilherme Schymura, diretor do Instituto Brasi-
leiro de Economia (FGV-IBRE), e de Otaviano Canu-
to, diretor-executivo do Banco Mundial.

Fonte: FIEMG
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Brasil exporta em junho menor volume de carne bovina para o mês em 15 anos

As exportações brasileiras de carne bovina totalizaram 54.390 toneladas no mês passado,
45,4 por cento menos na comparação anual

São Paulo – Os protestos de caminhoneiros em maio, 
que obstruíram o tráfego nas principais rodovias do 
Brasil, e as proibições comerciais sobre a carne bovina 
do país levaram as exportações brasileiras da proteí-
na a cair em junho ao menor nível para o mês em 15 
anos, disse nesta quinta-feira a INTL FCStone, citan-
do dados do governo.

PUBLICIDADE
As exportações brasileiras de carne bovina totaliza-
ram 54.390 toneladas no mês passado, 45,4 por cento 
menos na comparação anual.

A greve de 11 dias dos caminhoneiros e incertezas em 
relação aos preços de fretes depois das paralisações 
contribuíram para a queda, destacou a INTL FCStone.
“A contração observada nas exportações decorre 
principalmente das dificuldades de recomposição da 

produção enfrentadas pelo se-
tor desde a greve dos caminho-
neiros entre o final de maio e 
início do último mês”, disse a 
INTL FCStone. A greve dos ca-
minhoneiros teve impacto nos 
embarques de carnes congela-
das nos portos e interrompeu a 
entrega de animais para abate, 
disse a consultoria.

Isso levou o setor “a um perío-
do de estagnação da produção, 
diminuindo a oferta no merca-
do interno”, acrescentou.

Os custos de frete domésticos 
subiram após a imposição de 

preços mínimos pelo governo 
como uma das medidas para acabar com os protestos.

Dúvidas relacionadas aos preços de frete reduziram o 
fornecimento de ração, que já tinha sido abalado por 
uma alta de 20,5 por cento no preço do milho depois 
que uma seca prejudicou a safra em importantes Esta-
dos produtores, disse a consultoria.

“O setor exportador brasileiro ainda aguarda uma reto-
mada das compras de carne bovina in natura por parte 
da Rússia, que já foi a principal importadora da produ-
ção nacional”, disse a INTL FCStone.

As exportações de carne bovina brasileiras para a Rús-
sia foram proibidas no fim do ano passado, destacou a 
consultoria.

Fonte: Exame



 

 

06 de Julho de 2018InfoCarne Nro 155

7

Parceria

Data: 17 de Julho de 2018 (Terça-feira)
Horário: 14h30 às 18h
Endereço: Auditório do 4º andar do Edifício Robson Braga de Andrade - Avenida do Contorno, 
4.456 - Funcionários - Belo Horizonte/MG
EMAIL: eventostributario@fiemg.com.br

PROGRAMAÇÃO

14h30 – Credenciamento
15h - Abertura: Conselho Tributário da FIEMG.
15h15 - Palestra: TRATAMENTOS TRIBUTÁRIOS SETO-
RIAIS. 
Palestrante: Dr. Marcelo Hipólito Rodrigues (Superinten-
dente de Tributação - SUTRI - SEF/MG).
16h15 - Perguntas / Encerramento 

MAIS INFORMAÇÕES: https://goo.gl/vgjt7H

https://goo.gl/JCo1BC

Eventos

PALESTRACREVA-SE!

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - SEF/MG e a Federação das Indústrias do Esta-
do de Minas Gerais - FIEMG, por meio do seu Conselho Tributário, convidam:

Informações pelo telefone (31) 3263-4378
INSCRIÇÕES GRATUITAS, CLIQUE AQUI!


