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Destaque

Nova tabela de fretes contraria agricultores

 

Tratada como “apenas um reajuste” pela Associação 
Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), a nova tabe-
la de preços mínimos de fretes rodoviários divulgada 
hoje pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) aumentou um pouco mais a contrariedade 
do setor de agronegócios com a interferência do go-
verno nessa frente.

Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), a correção de 3% a 5% prevista na 
nova tabela, feita para acomodar a alta do diesel, vai 
encarecer o transporte de cargas a granel (como soja 
e milho) e frigorificadas (como carnes) entre 3,15% a 
6,82%.

“Vamos acrescentar mais essas informações à nossa 
ação no STF [Supremo Tribunal Federal]. A nova ta-

bela vai agravar a situação da agropecuária brasileira, 
porque está dificultando as negociações no mercado 
futuro, e da sociedade, que sofre com a inflação”, disse 
ao Valor o superintendente- técnico da CNA, Bruno 
Lucchi.

A CNA é uma das entidades que entraram com Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no STF contra 
o tabelamento de fretes rodoviários no país, instituído 
por lei como parte do acordo entre o governo e repre-
sentantes de caminhoneiros para encerrar a greve de 
maio.

Para a Associação dos Produtores de Soja e Milho de 
Mato Grosso (Aprosoja-MT), a nova tabela reajustada 
“só reforça a inconstitucionalidade da Lei 13.703/2018, 
ferindo a livre iniciativa e a livre concorrência”.

Fonte: BeefPoint
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 06/09/18

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 06/09/18

SUÍNOS

BOLSA DE SUÍNOS DE MINAS GERAIS FECHA EM R$3,80

A Bolsa de Suínos de Minas Gerais realizada nesta quinta-feira (30), excepcionalmente por telefone, 
acordou entre produtores e frigoríficos a manutenção do valor de R$3,80 para a comercialização do 
quilo do suíno vivo no estado.

‘Importante lembrar que a primeira reunião de Bolsa, que acontece apenas entre os produtores e define 
o preço a ser negociado com os frigoríficos passa a ocorrer às 11h00, todas as quintas-feiras.

Fonte: ASEMG - Acesso: 06/09/18



 

 

InfoCarne Nro 164 06 de Setembro de 2018

4

Novas regras para exportação de animais vivos são publicadas no Diário Oficial
 

A Instrução Normativa 46 publicada no Diário Ofi-
cial nesta segunda-feira (3) atualiza procedimentos 
técnicos, sanitários e operacionais da exportação de 
bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos vivos para aba-
te (imediato ou engorda) ou para reprodução. O novo 
regulamento define parâmetros objetivos de densida-
de de animais no transporte e no Estabelecimento de 
Pré-Embarque (EPE) – locais privados com habilita-
ção para isolamento dos animais antes do transporte 
para o exterior – e a criação de um Registro Nacional 
de EPE. A IN publicada hoje entra em vigor em 60 
dias.

A partir de agora, todo EPE terá acompanhamento de 
veterinário habilitado pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) com treinamento 
específico em problemas sanitários, legislação e bem-
-estar animal.

No Brasil hoje são 42 EPEs em atividade, credencia-
dos pelo ministério: Pará (19), São Paulo (13), Rio 
Grande do Sul (5), Minas Gerais (4) e Santa Catarina 
(1). A habilitação deverá ser renovada a cada cinco 
anos.

Uma inovação importante foi incluir a exportação de 
animais para reprodução e o transporte aéreo com es-
pecificações sobre as áreas e a densidade das cargas. 
Outra novidade é a obrigatoriedade de registrar em 
relatório todas as ocorrências durante o transporte 
marítimo dos animais, a ser apresentado ao Mapa em 
10 dias úteis após a chegada ao destino.

“Os procedimentos previstos na nova IN estão de acor-
do com as recomendações internacionais vigentes”, 
disse Guilherme Marques, diretor do Departamento 
de Saúde Animal do MAPA, e delegado do Brasil na 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). “Isso 
reflete o compromisso do Brasil no mercado global da 

exportação de bovinos, ao propiciar maiores garantias 
nos controles sanitários e de bem-estar animal aos 
seus parceiros comerciais”.

Consulta pública
A publicação da IN foi precedida de consulta públi-
ca, que recebeu sugestões do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária, da Confederação Nacional da 
Agricultura e Pecuária, da Associação Brasileira dos 
Exportadores de Gado, da Associação Brasileira de 
Angus, da Associação Brasileira dos Exportadores de 
Animais Vivos, da Associação dos Criadores de Mato 
Grosso, da Coordenação de Boas Práticas e Bem-Es-
tar Animal do Mapa, e de duas organizações não go-
vernamentais especializadas em bem-estar animal: 
World Animal Protection Brasil e Humane Society 
International (HSI Brasil).

De 186 sugestões, foram acatadas 63 no projeto de 
Instrução Normativa, dos quais 48 são de ajustes 
técnicos e 15 de caráter legislativo. A exportação de 
animais vivos, principalmente de bovinos e buba-
linos, começou a se estruturar no Brasil em 2004. A 
atividade era regulada pelas instruções normativa 13, 
de 30 de março de 2010, e 53, de novembro de 2011, 
que estão sendo revogadas. A melhoria da condição 
sanitária do rebanho brasileiro atraiu o interesse de 
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países importadores e a venda de animais vivos pas-
sou a ser uma oportunidade comercial alternativa a 
pecuaristas. Já em 2013, a pauta de exportação bateu 
o recorde histórico de 723 milhões de dólares. No ano 
seguinte, foram 680 milhões de dólares, o segundo 
melhor resultado da série histórica desde 1997. Em 
2017, o Brasil faturou 276 milhões. Até julho de 2018, 

as exportações de bovinos e bubalinos atingiram 301 
milhões de dólares, com tendência de superar os nú-
meros de 2014. Segundo dados do Comtrade USDA, 
o Brasil detém 3,6% do comércio mundial de animais 
vivos, ocupando o 5º lugar. A União Europeia é líder 
do segmento.

Fonte: Ministério da Agricultura

Preço do frango subiu 20% em sete dias no atacado
 

Já são 51 dias de estabilidade no preço do frango nas 
granjas paulistas. O animal terminado é negociado, 
em média, por R$3,00/kg. Já no atacado, em uma se-
mana, houve alta de 20,0% nas cotações. A carcaça 
passou de R$3,40/kg para os atuais R$4,08/kg.

O volume de vendas aumentou nos últimos dias neste 
elo da cadeia. Os compradores estão mais ativos nas 
negociações, com a virada do mês e fortalecimento da 
demanda. O feriado nacional de 7 de setembro tam-
bém colaborou para antecipações dos negócios e for-
talecimento dos preços.

Fonte: Scot Consultoria

Firmeza nos preços da arroba do boi gordo
 

Em São Paulo, por exemplo, os frigoríficos que ga-
rantiram escala negociando a termo diminuíram a 
pressão de compra e a arroba paulista ficou cotada em 
R$147,00, à vista, livre do Funrural (5/9).

A exceção foi Mato Grosso do Sul. No estado, a maio-
ria dos abates tem sido composta por lotes picados e, 
em função desta oferta tímida, a cotação da arroba 
subiu. O boi gordo na região de Dourados-MS ficou 
cotado em R$143,00/@ a prazo, sem Funrural. Isso 
corresponde a um aumento de R$7,50 por arroba em 
trinta dias.

Fonte: ScotConsultoria
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Missão brasileira busca aumentar exportação de carnes ao Egito
 

O secretário executivo do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), Eumar Novacki, 
apresentou proposta ao governo egípcio de implan-
tação de programa piloto de certificação eletrônica 
para a venda de carnes brasileiras ao Egito, o que deve 
alavancar as exportações do produto para o país afri-
cano.

A proposta faz parte do plano de desburocratização e 
modernização do Mapa e foi desenvolvido pela Asso-
ciação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Car-
ne (ABIEC) e pela Universidade de São Paulo (USP). 
O Egito será o primeiro país a implantar o sistema ele-
trônico a ser levado a outros países importadores de 
carne bovina do Brasil.

Novacki se reuniu nesta segunda-feira (3), com o mi-
nistro de Abastecimento de Alimentos e Comércio 
do Egito, Ali Meselhy, e o chefe do comitê responsá-
vel pela análise e autorização de exportações de ali-

mentos. O governo egípcio entendeu que 
o programa de certificação eletrônica vai 
permitir a desburocratização nos processos 
de exportação de carnes com consequentes 
ganhos para toda a cadeia produtiva.

A apresentação e a defesa técnica do pro-
jeto para as autoridades egípcias foram 
feitas pela Associação Brasileira das Indús-
trias Exportadoras de Carnes (ABIEC). A 
Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), por meio de seu vice-presiden-
te, Rui Vargas, ressaltou a importância do 
novo sistema. As duas entidades integram a 
delegação brasileira na missão chefiada por 
Novacki.

Os principais produtos agropecuários ven-
didos pelo Brasil para o Egito no último ano 

foram carnes (38,14%), produtos do complexo sucro-
alcooleiro (29,98%) e cereais, farinhas e preparações 
(25,33%), gerando um total de US$ 2 bilhões em divi-
sas para o Brasil.

Emirados Árabes
Nos Emirados Árabes Unidos, reuniões realizadas no 
domingo (2), com a Apex-Brasil, agência que promo-
ve produtos e serviços brasileiros no exterior e atrai 
investimentos estrangeiros, e com representantes con-
sulares e do setor privado serviram para prospectar 
oportunidades de comerciais em um ambiente de 
negócios favorável por sua condição de centro logís-
tico de referência na região. No ano passado, as ex-
portações agropecuárias brasileiras para os Emirados 
Árabes Unidos somaram US$ 1,63 bilhão, concentra-
dos no complexo sucroalcooleiro (53,38%) e carnes 
(39,12%).

Fonte: Ministério da Agricultura
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Parceria

Eventos

FINANÇAS EMPRESARIAIS NA PRÁTICA | CONTAGEM

Objetivo: Capacitar os participantes em técnicas eficazes para gestão das 
finanças empresariais.

Data: 29 a 31/10/2018 (segunda a quarta-feira) | Horário: 18:30 às 22:30
Local: CIEMG - Av. Babita Camargos, 766 - Praça da Cemig, Contagem - MG
Investimento: R$ 350,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 500,00 
para não associados (PF e PJ).

Saiba mais: http://bit.ly/2NUjaVO

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 fiscais, sua escrituração 
e cumprimento das demais obrigações fiscais.

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


