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Destaque

Diário Oficial da União
Portaria Nº 1.370, de 20 de agosto de 2018

 

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECI-
MENTO, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 52, do Anexo I, do Decreto nº 8.852, de 20 de se-
tembro de 2016, e tendo em vista o disposto nos autos 
do Processo SEI nº 21000.030537/2018-10, resolve:

Art. 1º Aprovar o Fluxograma de Tratamento de 
Denúncias realizadas por empresas � scalizadas pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
envolvendo atos de corrupção praticados por agentes 
públicos, na forma do Anexo desta Portaria.

Art. 2º Instituir os seguintes canais de recebimento de 
denúncias, sem prejuízo dos já existentes:

a) E-mail: denúncias.empresas@agricultura.gov.br;

b) Central de atendimento: 0800 704 1995 - opção 5; e

c) Whatsapp: (61) 99696-1912

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Fonte: Ministério da Agricultura
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 30/08/18

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 30/08/18

SUÍNOS

R$3,80 É O PREÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DESTA SEMANA

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais realizada nesta quinta-feira (23) acordou entre produtores e repre-
sentantes dos frigorí� cos a manutenção do valor de R$3,80 para a comercialização do quilo do suíno 
vivo.

Fonte: ASEMG - Acesso: 30/08/18

Agricultura divulga canais para denúncias de corrupção de agentes públicos
 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento divulga no Diário O� cial da União (DOU) 
desta terça-feira (28/8), três canais para o recebimen-
to de denúncias de atos de corrupção praticados por 
agentes públicos, “sem prejuízo dos já existentes”. São 
eles: o e-mail denuncias.empresas@agricultura.gov.

br; o telefone 0800 704 1995, opção 5; e o WhatsApp 
(61) 99696-1912. A portaria com a decisão é assinada 
pelo secretário executivo da pasta, Eumar Novacki. O 
documento aprova o Fluxograma de Tratamento de 
Denúncias, envolvendo agentes do governo na área, 
feitas por empresas � scalizadas pelo ministério.

Fonte: Globo Rural
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Carne de frango: veterinários do méxico vistoriam frigoríficos em sete estados
 

São Paulo, 28/08/2018 - Uma missão de veterinários 
do México está no Brasil para vistoriar 25 plantas fri-
gorí� cas que produzem carne de frango, informou o 
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal (Dipoa) do Ministério da Agricultura.

“Os veterinários percorrerão sete estados: Paraná, Rio 
Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Mi-

nas Gerais e Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira 
(29), se reúnem com integrantes da Associação Brasi-
leira de Proteína Animal (ABPA), em São Paulo.”

As inspeções começaram ontem (27) e terminam em 
7 de setembro, segundo dados do sistema Agrostat, do 
Ministério da Agricultura, em 2016 os importadores 
mexicanos compraram o equivalente a US$ 101 mi-
lhões de carne de frango.

No ano, passado o volume subiu para US$ 185 mi-
lhões e, neste ano, até julho, o comércio somou US$ 
106 milhões.

“O México é um parceiro importante, cujo potencial 
de comércio ainda é muito grande”, disse em nota o 
secretário de Relações Internacionais, Odilson Ribei-
ro e Silva.

Fonte: Broadcast / Agro

Mercado do boi gordo firme
 

Foram observadas valorizações da arroba em três 
praças pecuárias na última quarta-feira (29/8). Este 
cenário ilustra a di� culdade de compra de boiadas 
terminadas.

Segundo levantamento da Scot Consultoria, em Re-
denção-PA, a arroba do boi gordo � cou cotada em 
R$132,50, a prazo, livre de Funrural. Houve alta de 
1,9% na comparação semanal. Para a arroba da vaca 
gorda, dez praças tiveram valorizações no fechamen-
to de 29/8, inclusive em São Paulo, devido à menor 
oferta dessa categoria.
As escalas de abate em São Paulo giram em torno de 

cinco dias, porém, há indústrias com programações 
maiores, e essas estavam fora das compras na última 
quarta-feira.

Fonte: Scot Consultoria
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México amplia importação de carne de frango e visita novos frigoríficos
 

O Brasil deverá ampliar a exportação de carne de 
frango e seus subprodutos para o México. Está no 
país uma missão de nove veterinários daquele país, 
para auditoria em 25 plantas frigorí� cas com inspe-
ção federal, segundo informações do Departamento 
de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa) 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa). Os auditores iniciaram as inspeções 
na segunda-feira (27) e estenderão esse trabalho até 
7 de setembro. Os veterinários percorrerão sete esta-
dos: Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Cata-

rina, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. 
Nesta quarta-feira (29), se reunem com integrantes da 
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em 
São Paulo.

O objetivo do grupo é habilitar novos frigorí� cos para 
exportarem ao mercado mexicano. O comércio com 
aquele mercado vem crescendo.

Segundo dados do sistema Agrostat do Mapa, em 
2016 os importadores mexicanos compraram o equi-
valente a US$ 101 milhões de carne de frango. No ano, 
passado o volume subiu para US$ 185 milhões e, neste 
ano, até julho, o comércio somou US$ 106 milhões.

O secretário de Relações Internacionais do Mapa, 
Odilson Ribeiro e Silva, disse que “o México é um par-
ceiro importante, cujo potencial de comércio ainda é 
muito grande. A missão mexicana é parte dos esforços 
bilaterais para ampliar a integração econômica entre 
os dois países”.

Fonte: Ministério da Agricultura

ABCS lança vídeo sobre saudabilidade da carne suína
 

O conteúdo é inédito e busca esclarecer dúvidas e que-
brar mitos sobre a proteína de forma prática e objetiva
A qualidade e saudabilidade da carne suína são in-
questionáveis no agronegócio brasileiro. Contudo, é 
normal que alguns consumidores e formadores de 
opinião ainda tenham dúvidas. Pensando nesse pú-
blico, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos 
(ABCS) desenvolveu um vídeo educativo e inovador 

em formato de animação com as principais informa-
ções sobre a proteína mais consumida do mundo. 
“Em um mundo onde a informação se dissemina com 
maior agilidade através de vídeos a produção deste 
material foi uma ótima sacada da ABCS. Parabéns aos 
envolvidos!” disse Dr. Antônio Ferraz, presidente da 
ASEMG.
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Da produção ao abate, o vídeo detalha o rigoroso pa-
drão de criação de suínos no Brasil, e como o cuidado 
com a alimentação, bem-estar do animal e sanidade 
in� uenciam na produção de uma carne de qualidade, 
com baixo teor de gordura e altos níveis de minerais 
e nutrientes. Tudo isso regulamentado pelo controle 
e vigilância do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

A animação, feita por meio do Fundo Nacional do 
Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), com 
apoio do Sistema Sebrae, tem como objetivo levar ao 
público informações sobre a nutritividade da carne, 
versatilidade, variedades de corte e sabor da proteína, 
que pode ser consumida por todas as pessoas, desde a 
infância até velhice.

Com detalhes sobre nutrientes como Ferro, vitaminas 
B2, B6 e B12 e minerais como Zinco e Potássio, a ani-

mação esclarece todos os benefícios que o 
consumo de carne suína traz para a saúde 
humana.

A diretora de projetos e marketing da 
ABCS, Lívia Machado, explica a relevân-
cia de produzir e divulgar um material 
educativo sobre a carne suína. “Hoje nós 
sabemos a importância de comunicar, 
por meios audiovisuais, a saudabilidade e 
a segurança da carne suína.

O vídeo é uma animação lúdica, de com-
preensão rápida e fácil e extremamente 
atrativo. A ABCS inova mais uma vez ao 

utilizar todas as ferramentas disponíveis para promo-
ver os benefícios da carne suína e disseminar o maior 
número de informações para o varejo e para o consu-
midor brasileiro”, declara.

A animação é uma ferramenta educativa utilizada em 
treinamentos da Semana Nacional da Carne Suína 
(SNCS), a maior vitrine da proteína no varejo brasilei-
ro, e provou ser efetiva na hora de trazer informações 
que farão diferença no dia a dia dos colaboradores 
junto aos clientes.

O formador técnico de açougue do GPA, Gilderlan 
Batista, elogiou a iniciativa. “O conteúdo é muito prá-
tico e traz muitas informações que nos fazem ver a 
carne suína com outros olhos. Nossos colaboradores 
levam para as lojas o que aprendem aqui e multipli-
cam para os clientes”, a� rma ele.

Fonte: ASEMG
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Parceria

Eventos

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO 
VARIÁVEL – ASPECTOS PRÁTICOS | BELO HORIZONTE

Objetivo: Este curso tem por objetivo capacitar o participante para que esteja apto a desenvol-
ver o Plano de Cargos e Salários em sua empresa, por meio da apresentação da metodologia, 
de forma prática e objetiva.

Data: 26 a 28/09/2018 (quarta a sexta-feira | Horário: 18:30 às 21:30
Local: Sinduscon: Rua Marília de Dirceu, 226 - Lourdes, Belo Horizonte - MG, Brasil
Investimento: R$ 280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não associa-
dos (PF e PJ).

Saiba mais: https://goo.gl/rDcZ9r

DESENVOLVIMENTO DE ANALISTAS E ASSISTENTES FISCAIS | CONTAGEM

Objetivo: Proporcionar visão geral sobre a correta interpretação e aplicação da Legislação tri-
butária brasileira, referentes aos principais tributos incidentes nas operações com mercadorias e 
prestações de serviços. Orientar para a correta emissão de documentos fi scais, sua escrituração 
e cumprimento das demais obrigações fi scais.

Data: 11/09/2018 (terça-feira) | Horário: 08:30 às 17:30
Local: Av. Babita Camargos, 766 - Cidade Industrial, Contagem - MG, Brasil
Investimento: R$ 250,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 357,00 para não associa-
dos (PF e PJ).

Saiba mais: https://goo.gl/GzeSnc


