18 de Abril de 2019

InfoCarne
Informativo Sinduscarne: Notícias do setor da carne
Edição 194

Nesta Edição
Destaque Ministra defende “mais
previsibilidade” para os
aumentos de preços de
combustíveis
Mercado

Cotações

A FORÇA DA INDÚSTRIA DA CARNE MINEIRA
Entidades fundam grupo
em defesa dos contribuintes mineiros
Nota conjunta dos Ministérios da Agricultura e
das Relações...
Carne bovina: exportações registram melhor
primeiro trimestre...
Governo debate ações
contra a entrada de peste
suína africana no Brasil
Eventos

Os pilares para um atendimento perfeito: A era
do cliente

Rua Bernardo Guimarães, 63/3º andar - Funcionários - Cep. 30140-080 – BH/MG
Fone: (31)3282-7890 | sinduscarne@fiemg.com.br | www.sinduscarne.org.br

InfoCarne Nro 194

18 de Abril de 2019

Destaque
Ministra defende “mais previsibilidade” para os aumentos de preços de combustíveis

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (16) em Sinop,
em Mato Grosso, a ministra Tereza Cristina defendeu
maior previsibilidade para os aumentos de preços de
combustíveis, especialmente os do óleo diesel. Ela fez
a ressalva de que a Petrobras é uma empresa independente e sobe (ou diminui) os preços de acordo com
o mercado internacional, mas afirmou: “Que isso é
ruim para o produtor é”.
Para a ministra, o melhor seria que o país estivesse
com a casa arrumada e que a Petrobras pudesse dar
mais previsibilidade aos aumentos de preços, e também à diminuição deles, mas lembrou que o mundo
hoje é globalizado e que todos têm de entender isso.
“Agora o produtor rural anda penalizado com os aumentos de custos na produção, tem sobrado pouco
(dinheiro). Está na hora da reflexão. A gente tem de
sentar e encontrar um caminho. A vida tem altos e
baixos e hoje nós estamos em um momento de transição na agropecuária brasileira”, afirmou Tereza Cristina.

nhos: ou a nova tabela que está sendo preparada por
especialistas da USP ou uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do tabelamento determinado pelo governo Michel Temer após
a greve dos caminhoneiros do ano passado, que paralisou o país.
A ministra também defendeu que o Plano Safra passe
a ser plurianual, ou seja, seja feito de cinco em cinco anos e não anualmente, como é hoje. “Todo ano é
esse sofrimento, taxa de juros, crédito... Estamos trabalhando com o Ministério da Economia e o Banco
Central, fazendo uma grande conversa para que no
futuro a gente possa ter coisas melhores”, afirmou. Segundo ela, para o Plano Safra 2019/2020 “as coisas não
vão mudar muito” em relação à safra atual, quando o
crédito chegou a R$ 221 bilhões, sendo R$ 30 bilhões
para o Pronaf (Programa Nacional de Agricultura
Familiar). “Pode não melhorar como nós queríamos,
mas piorar não vai”, disse a ministra.

A ministra foi a Sinop participar do painel “O futuro
do agronegócio”, durante a Feira NorteShow 2019, que
tem mais de 800 marcas expostas e mais de 600 expositores. Ela estava acompanhada do governador de
Mato Grosso, Mauro Mendes, do presidente da Frente
Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), do ex-deputado Nilson Leitão e do
diretor de Política Agrícola, Wilson Vaz Araújo.
Na entrevista, Tereza Cristina voltou a dizer que o tabelamento do frete “não ajuda ninguém” e defendeu
uma solução para o problema através de dois cami-

O governador Mauro Mendes informou à ministra
que uma empresa de Mato grosso anunciou que vai

2

InfoCarne Nro 194

18 de Abril de 2019

produzir etanol a partir do milho, o que ela considerou uma boa novidade para os produtores do estado,
já que atualmente a produção de etanol em larga escala no país ainda acontece a partir da cana-de-açúcar.

Ela disse que o governo Bolsonaro vai ajudar a iniciativa privada ao diminuir a burocracia e contribuir
para melhorar o ambiente de negócios no país.
Fonte: Ministério da Agricultura

Mercado
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BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 17/04/19

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado						

4,90

Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos		

3,55

Fonte: AVIMIG - Acesso em 17/04/19

SUÍNOS

Fonte: ASEMG - Acesso: 17/04/19
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Entidades fundam grupo em defesa dos contribuintes mineiros

Os membros componentes do
Colégio de Representantes dos
Contribuintes Mineiros são os
seguintes:
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo de
Minas Gerais (Fecomércio
MG);
Associação Brasileira de Direito Tributário (Abradt);
- Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas);
- Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte
(CDL/BH);
- Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais
(CIEMG);
- Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG);
- Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais (Faemg);
- Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais (Federaminas);
- Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de
Minas Gerais (FCDL);
- Federação das Empresas de Transportes de Cargas
do Estado de Minas Gerais (Fetcemg);
- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(FIEMG);
- Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais (Fecon);
- Instituto de Estudos Fiscais (Iefi);
- Instituto Mineiro de Direito Tributário (IMDT);
- Organização das Cooperativas do Estado de Minas
Gerais (Ocemg).

Promover as discussões técnicas sobre os temas tributários mais relevantes, em âmbito nacional e estadual, é primordial para a defesa do empresariado mineiro e o desenvolvimento econômico do país. Com
esse intuito, a Fecomércio MG, ACMinas, CDL/BH,
CIEMG, FAEMG, FCDL, FEDERAMINAS, FETCEMG, FIEMG, OCEMG, SEBRAE, FECON, CRC
MG, ABRADT, IEFI e IMDT se reuniram na sede da
Fecomércio MG, no dia 9/04, para criar o Colégio de
Representantes dos Contribuintes Mineiros.
O grupo surgiu diante das dificuldades enfrentadas
pelos contribuintes nas três esferas do poder (municipal, estadual e federal) e da necessidade de se posicionar em favor de medidas que desburocratizem o
sistema e melhorem a eficiência tributária. Todos os
participantes destacaram que a realização conjunta
de ações fortalece o trabalho e contribui para a análise da complexa legislação tributária do Estado e do
país. As primeiras atividades do colegiado envolvem
a análise de questões relativas às normas que dispõem
sobre o contencioso administrativo do Estado. Além
disso, o grupo deve concentrar seus esforços iniciais
na apuração das inconstitucionalidades da legislação
tributária e no debate da Reforma Tributária.

Fonte: FIEMG
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Nota conjunta dos Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores sobre a missão ao
Brasil do serviço veterinário da Federação da Rússia
Segundo informação oficial das autoridades russas
pertinentes, o adiamento deu-se em razão da necessidade de contar com informações técnicas adicionais.
Em nenhum momento, autoridades russas atribuíram
a suspensão da missão a questões relacionadas à política externa
brasileira.

Os Ministérios das Relações Exteriores (MRE) e da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) tomaram nota do adiamento de missão do serviço veterinário da Federação da Rússia, que viria ao Brasil
para inspecionar estabelecimentos interessados em
exportar proteína animal para
aquele país.

Os questionamentos apresentados pelo
lado russo já se
encontram em
análise
pelas
áreas competentes do governo brasileiro e
serão respondidos em missão àquele país a ser liderada pelo Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A missão ocorreria no âmbito
dos trabalhos
destinados
a
concluir os procedimentos necessários para
a ampliação do
acesso de produtos e subprodutos de origem animal
ao mercado russo, após a suspensão das vendas de
carnes brasileiras em 2017 e a subsequente normalização, no final de 2018, com número reduzido de estabelecimentos.

Fonte: Ministério da Agricultura

Carne bovina: exportações registram melhor primeiro trimestre em 12 anos

As exportações brasileiras de carne bovina seguem
aquecidas em 2019. De acordo com os dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Bovinas (Abiec), de janeiro a março desse ano, os
embarques somaram 405.668 toneladas, crescimento
2,6% em relação as 395.536 toneladas no mesmo período do ano passado.

bilhão, redução de 5,6% ante a receita de US$ 1,60 bilhão no primeiro trimestre de 2018.
O resultado positivo no acumulado do ano foi mantido mesmo com a redução nas exportações em março. No comparativo com o mesmo mês em 2018, as
vendas recuaram, 4,3% em volume e 10,5% em faturamento, registrando 149.734 toneladas e receita de US$
594,11 milhões. Já se comparado ao mês de fevereiro,
as vendas cresceram 3,0% em volume e 2,2% em fa-

Trata-se do melhor início de ano dos últimos 12 anos.
Em receita, as vendas do período somaram US$ 1,51
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crescimento dos volumes embarcados para a China,
que avançou 6,2%. “A expectativa é que esse ritmo se
mantenha nos próximos meses”, complementa o presidente da Abiec, Antônio Jorge Camardelli.
Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos comenta sobre a expectativa de crescimento nas exportações de carne bovina para os próximos
meses. “Nós temos expectativas da China aumentar o
nível de importação de 20% a 30%”, diz.

turamento. Dentre os principais países compradores,
o destaque para o primeiro trimestre é novamente o

Fonte: Canal Rural

Governo debate ações contra a entrada de peste suína africana no Brasil

Prevenção à Peste Suína Africana (Gepesa), que contará com a participação de representações regionais
do setor produtivo e órgãos de pesquisa atuantes na
suinocultura nacional. O grupo avaliará estratégias
adotadas internamente e analisará erros e acertos cometidos por países que enfrentaram o problema, sob
a perspectiva de atuação do setor privado.

Representantes da Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA) receberam nesta terça-feira, dia 16,
o diretor do Departamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários do Ministério da Agricultura, Geraldo
Marcos de Moraes, em reunião conjunta das Câmaras
de Sanidade e de Genética Avícola, realizada na capital paulista, para debater estratégias de prevenção à
peste suína africana (PSA).
“Foram estabelecidos alinhamentos para
a realização de treinamentos em conjunto
com membros da iniciativa privada e do setor público, a criação de um grupo de trabalho de avaliação de riscos de PSA, entre
outros”, diz a ABPA em nota.
As ações de erradicação da peste suína clássica (PSC) de estados brasileiros que não
estão na área livre da enfermidade pela
Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE) também estiveram em pauta. Recentemente, a ABPA criou o Grupo Especial de

Fonte: Canal Rural
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Eventos
OS PILARES PARA UM ATENDIMENTO PERFEITO: A ERA DO CLIENTE
Objetivo: Levar conhecimentos e ferramentas para sua equipe, gerar mais segurança e
comprometimento com os propósitos e metas da empresa.
Data: 25 e 26/04/2019 (quinta e sexta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Praça da Cemig – Contagem / MG
Investimento: R$ 280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não
associados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP
Saiba mais: http://bit.ly/2Xs0eCh
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