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Destaque

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to lançou nesta terça-feira (2) o Sistema de Monito-
ramento de Atos Normativos (Sisman), que visa dar 
transparência e facilitar a participação da sociedade 
nos atos de regulação de competência do Mapa.

O sistema online, inédito no governo, facilita a inte-
ratividade, especialmente nos casos de consultas pú-
blicas para novas regras. No mesmo evento, foi assi-
nado termo de cooperação com as confederações da 
Agricultura, Pecuária e da Indústria (CNA e CNI) 
para levantar o estoque regulatório da área de defesa 
agropecuária.

O objetivo da cooperação com as entidades do setor 
privado é identificar atos legais “para uma análise do 
que pode ser revogado, incorporado ou consolidado”, 
explicou o secretário de Defesa Agropecuária (SDA) 
do Mapa, José Guilherme Leal.

O secretário executivo do ministério, 
Marcos Montes, que representou a 
ministra no lançamento do Sisman, 
falou do empenho de Tereza Cristina 
em realizar uma gestão técnica e mo-
derna. “A sociedade não suporta mais 
normas que não têm funcionalidade”. 
Ele também destacou a importância 
de trabalhar junto com o setor priva-
do, “contando com a experiência de 
quem vive a prática do dia a dia”.

O sistema lançado pelo Mapa per-
mite o acesso aos atos regulatórios, 

“possibilitando ao cidadão acompanhar todas as eta-
pas desde a intenção de editar uma norma até a sua 
implementação”, de acordo com o coordenador de 
Qualidade Regulatória do Departamento de Suporte 
e Normas do ministério, Carlos Fonseca.

“O ministério inova ao tornar essa atividade total-
mente pública, desde o período de intenção de redigir 
uma norma até a sua completa edição”, destaca o co-
ordenador geral de Análise e Revisão de Atos Norma-
tivos da Secretaria de Defesa Agropecuária, Rodrigo 
Padovani.

Judi Nóbrega, diretora do Departamento de Normas 
da SDA, observou que o Sisman permite maior trans-
parência e participação social para melhorar a gover-
nabilidade e a segurança jurídica dos atos normativos 
da secretaria.

Fonte: Ministério da Agricultura

Mapa lança sistema para facilitar acesso da população a atos regulatórios

  Um termo de cooperação foi também assinado com CNA e CNI para levantar toda a
regulamentação de defesa agropecuária e analisá-la
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BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 04/07/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

Cotações

Mercado

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,00
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,40

Fonte: AVIMIG - Acesso em 04/07/19

SUÍNOS

 
 Fonte: ASEMG - Acesso: 04/07/19

CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx
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De acordo com a Resolução Conjunta SEMAD/
FEAM/IGAM/IEF nº 2.808, de 22 de maio de 2019, 
no âmbito dos processos administrativos de apuração 
de infrações ambientais sob a responsabilidade do SI-
SEMA, será possível  a cientificação por meio do apli-
cativo de mensagem instantânea “WhatsApp” e por 
e-mail, através de telefonia móvel destinados institu-
cionalmente às unidades do Sisema. 

Tal procedimento aplica-se a todas as cientificações 
relativas a atos de fiscalização ambiental realizados no 
âmbito do SISEMA, abrangendo a notificação, o auto 
de fiscalização, o auto de infração, a emenda e as de-
cisões relacionadas à defesa, ao recurso e às questões 
incidentais. A cientificação será voluntária, cabendo 
aos interessados preencher e assinar um Termo de 
Adesão que será disponibilizado pelos servidores do 
SISEMA por ocasião da fiscalização ambiental ou de 
atendimentos diversos. Em se tratando de pessoa ju-
rídica, o Termo de Adesão deverá ser preenchido por 
seu representante legal, administrador ou empregado, 
nos termos do inciso I do §1º do art. 57 do Decreto nº 
47.383/2018. 

Cabe aos interessados que aderirem ao procedimento 
de cientificação, comunicar eventual mudança do nú-
mero de telefone e/ou e-mail à unidade do SISEMA, 
bem como todas atualizações pertinentes. O servidor 
responsável pela cientificação encaminhará, ao inte-
ressado, o documento que a determinou, em forma-
to de imagem ou Portable Document Format (PDF), 
constando todos os dados necessários para assegurar 
ao interessado certeza quanto ao conteúdo do ato. 
As cientificações serão encaminhadas em dias úteis, 
durante o período de 8h00min às 18h00min e será 
considerada realizada no momento em que os ícones 
do aplicativo de mensagens “WhatsApp”, que repre-
sentam mensagem entregue e lida, adquirirem a tona-

lidade azul, indicando sua entrega ao destinatário e/
ou realizada no momento em que o sistema confirmar 
automaticamente a leitura da mensagem de correio 
eletrônico ou o interessado acusar o seu recebimento.  

A contagem dos prazos se dará conforme a Lei nº 
14.184, de 31 de janeiro de 2002 e se não houver a 
entrega e a leitura da mensagem e/ou e-mail pelo in-
teressado, no prazo de três dias a contar do envio, o 
servidor responsável providenciará a cientificação por 
outro meio idôneo, conforme o caso. O interessado 
que fizer uso indevido da ferramenta, como no caso 
de envio de textos, imagens e vídeos com finalidade 
desvirtuada de seu propósito, será desligado da mo-
dalidade de cientificação.

Em caso de desistência dessas modalidades de cien-
tificação, o interessado deverá comunicar imediata-
mente o fato à unidade do SISEMA, devendo assinar 
o Termo de Desistência. 

Nos casos em que houver a cientificação válida con-
forme o procedimento instituído pela Resolução 
Conjunta, o servidor responsável deverá certificá-la 
nos autos do processo administrativo, juntando print 
screen da tela do aplicativo ou cópia do e-mail que 
confirmem o recebimento e a data em que ocorreu a 
cientificação.

Fonte: FIEMG

Comunicação de insfrações ambientais, em Minas Gerais, agora será enviada
por WhatsApp
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A Resolução SEF n.º 3.166/01 à 
época de sua edição representou 
uma resposta de Minas Gerais a 
“Guerra Fiscal” por vedar a apro-
priação integral de crédito do 
ICMS nas entradas, decorrentes 
de operações interestaduais, de 
mercadorias cujos remetentes 
estejam beneficiados com incen-
tivos fiscais concedidos em desa-
cordo com a legislação de regên-
cia do Imposto.

O cenário atual, diante da conva-
lidação dos benefícios fiscais pro-
movida pela Lei Complementar 
n.º 160/17 e regulamentada pelo 
Convênio ICMS n.º 190/17 é ou-
tro. Assim, considerando os Cer-
tificados de Registro e Depósito 
efetuados pelo Estado de Goiás, 
Minas Gerais pela Resolução SEF 
n.º 5.269/19, está retirando a ve-
dação do crédito relativo a aquisi-
ção de diversas mercadorias pro-
venientes de tal estado, ao alterar 
a Resolução SEF n.º 3.166/01, 
para revogar os subitens 4.1 a 
4.11, 4.13, 4.15 a 4.18 e 4.19 a 4.24 
do Anexo Único e as notas 1, 20 
e 51.

Assim, as seguintes operações 
agora têm seu crédito integral re-
conhecido pelo Estado de Minas 
Gerais:

Fonte: FIEMG

Créditos de ICMS
Estado altera a resolução SEF N.º 3.166/01
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O mercado brasileiro de suínos reflete o cenário de 
boa demanda, especialmente voltada ao mercado ex-
terno, e chegou ao final de junho acumulando uma 
valorização de 9,4% no preço do quilo vivo no Cen-
tro-Sul do país.

De acordo com levantamento da consultoria Safras&-
Mercado, a média de preços do quilo do suíno vivo na 
região Centro-Sul do Brasil ficou em R$ 4,63 na quin-
ta-feira, dia 27, bem acima dos R$ 4,23 praticados no 
encerramento de maio. 

A média de preços pagos pelos cortes de pernil no 
atacado ficou em R$ 7,86, alta de 3,38% frente aos R$ 
7,68 praticados no fechamento do mês anterior. A car-
caça registrou um valor médio de R$ 7,79, avançando 
12,34% frente ao preço praticado no final de maio, de 
R$ 6,94.

O analista de mercado Allan Maia ressalta que a de-
manda interna esteve um pouco mais discreta ao lon-

go do mês, sendo compensada pelo bom fluxo de ex-
portação, o que manteve a disponibilidade de oferta 
bem ajustada. 

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, as expor-
tações de carne suína in natura do Brasil renderam 
US$ 146 milhões em junho (14 dias úteis), com média 
diária de US$ 10,4 milhões. A quantidade total expor-
tada pelo país no período chegou a 43,5 mil toneladas, 
com média diária de 3,1 mil toneladas.

O preço médio ficou em US$ 3.353,50. Em relação a 
maio, houve alta de 72,9% na receita média diária, ga-
nho de 16,5% no volume diário e avanço de 48,4% no 
preço. 

Na comparação com o mesmo período de 2018, hou-
ve aumento de 273,2% no valor médio diário exporta-
do, incremento de 116,6% na quantidade média diária 
e ganho de 72,3% no preço.

Fonte: Canal Rural

Com demanda aquecida, preço do suíno sobe mais de 9% no Brasil



 

 

05 de Julho de 2019InfoCarne Nro 205

7

Parceria

As exportações de carne bovina “in natura” do Brasil 
renderam US$ 430,5 milhões em junho (19 dias úteis), 
com média diária de US$ 22,7 milhões. A quantidade 
total exportada pelo país chegou a 111,5 mil tonela-
das, com média diária de 5,9 mil toneladas. O preço 
médio da tonelada ficou em US$ 3.860,70.

Na comparação com maio, houve alta de 4,2% no 
valor médio diário da exportação, ganho de 4,7% na 
quantidade média diária exportada e queda de 0,5% 
no preço. Na comparação com junho de 2018, hou-
ve ganho de 108,8% no valor médio diário, alta de 
126,1% na quantidade média diária e recuo de 7,7% 
no preço médio.

Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio 
e Serviços e foram divulgados pela Secretaria de Co-
mércio Exterior.

Fonte: BeefPoint

Exportação de carne bovina atinge 111,5 mil t em junho

Apesar do mercado ganhar mais definição às terças-
-feiras, em São Paulo, no fechamento de ontem (2/7) 
muitos frigoríficos permaneceram fora das compras.
Na praça paulista, em média, as programações de aba-
te atendem ao redor de sete dias, mas existem indús-
trias com boiadas escaladas por mais dias. Lembran-
do que o feriado estadual da próxima semana (9/7) 

alongou artificialmente as escalas. A oferta de gado 
não está regulada, contudo, aos poucos os animais de 
cocho têm aparecido e colaborado com a disponibili-
dade de gado para os frigoríficos.

Vale destacar que para assegurar a oferta na entres-
safra muitas indústrias trabalham em sistema de 
parcerias com seus fornecedores de matéria-prima. 
Portanto, esse gado proveniente, principalmente, dos 
contratos a termo, tem ajudado a alongar as escalas 
em São Paulo.

No restante do país, em metade das praças pesquisa-
das o preço do boi gordo subiu, com destaque para 
todos os estados do Centro-Oeste além de Minas 
Gerais, Tocantins e Rondônia. Nestas regiões a baixa 
disponibilidade de gado terminado tem dado impulso 
aos preços.

Fonte: Scot Consultoria

Mercado do boi gordo ganhando força
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Eventos

Homenagem Sinduscarne
Aniversariantes da Semana

 Dia 07 Thaísa Silva - Diretora Adjunta

GESTÃO POR INDICADORES DE PESSOAS
GERENCIAR E MAXIMIZAR DESEMPENHO

Objetivo: Desenvolver profissionais da área de RH, bem como gestores no desenvolvimento de uma 
gestão por indicadores para o trabalho desempenhado pelas pessoas nas organizações. Capacitar 
e oportunizar aos participantes a troca de informações, estudo de casos e experiências relaciona-
das aos indicadores individuais, setoriais e globais de suas organizações, e das demais organizações. 
Entender ainda, como funciona a gestão por indicadores dentro das empresas e qual a metodolo-
gia mais assertiva para os respectivos negócios.

Data: 22 à 24/07/2019 (segunda à quarta-feira) | Horário: 18h30 às 21h30
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 as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS DE RH

Objetivo: Aprender técnicas e ferramentas para definição e desdobramentos de indicado-
res e metas de RH, além de promover uma análise critica da atuação do RH como parceiro 
de Resultado para o negócio.

Data: 23 e 24/07/2019 (terça e quarta-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 as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

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


