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Destaque

Conforme determina o artigo 39 do Anexo VIII do 
Regulamento do ICMS, a Secretaria de Estado da Fa-
zenda, através de Resolução, definirá até o dia 05 (cin-
co) de cada mês, o “Montante Global Máximo Mensal 
de Crédito Acumulado de ICMS que poderá ser trans-
ferido ou utilizado”.

Atendendo a tal dispositivo, a Secretaria de Estado 
da Fazenda, por meio da Resolução SEF n.º 5.314, 
de 05.11.2019, determinou que o Montante Global 
Máximo de Crédito Acumulado de ICMS passível de 
transferência ou utilização, relativamente ao mês de 
novembro de 2019, é de R$ 6.000.000,00 (seis milhões 
de reais).

Informamos, ainda, que, por meio do Comunicado 
SRE n.º 010/2019, o Secretário de Estado de Fazen-
da comunicou que, relativamente às transferências ou 
utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de 
outubro de 2019, foram utilizados R$5.852.929,64. O 
Comunicado arrola, ainda, a situação das solicitações 
efetuadas.

Para uma melhor visualização, segue, abaixo, o gráfico 
da evolução do Montante Global.

Montante Global: crédito acumulado de ICMS a ser
transferido/utilizado em novembro de 2019
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 07/11/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

Fonte: IMA
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SUÍNOS (R$/Kg)

 
 Fonte: CEPEA- Acesso: 08/11/19

CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,70
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,30

Fonte: AVIMIG - Acesso em 07/11/19

No mercado de boi, o bom desempenho das expor-
tações mantém aquecida a demanda doméstica por 
novos lotes de animais para abate. A oferta, no entan-
to, segue limitada. Nesse cenário, os preços da arroba 
apresentam movimento de alta em todas as regiões 
acompanhadas pelo Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada. Nesta quarta-feira, 6, o Indicador 
do boi gordo ESALQ/B3 em São Paulo, fechou a R$ 
177,45, alta de 6% frente à quarta-feira anterior, 30 de 
outubro. Esse é o maior valor nominal da série histó-
rica do Cepea, iniciada em 1994.

Boi atinge maior preço na história do real
Mercado de reposição: preço do bezerro sobe 11% em 
um ano, diz Cepea
Em termos reais, que é o preço com a inflação já des-
contada, trata-se do maior patamar desde abril de 
2016, quando a média mensal do Indicador foi de R$ 
182,00. Ressalta-se que o maior patamar real do Indi-
cador, de R$ 190,84, foi registrado em abril de 2015. 
No mercado atacadista de carne da Grande São Paulo, 
os preços também estão em alta e se aproximam dos 
recordes reais da série.

Agentes colaboradores do Cepea relatam que, além do 
volume expressivo de carne exportada, este período é 
caracterizado por maior procura doméstica, devido à 
proximidade das festividades de final de ano. Quanto 
aos embarques brasileiros de carne bovina in natura, 
somaram 160,09 mil toneladas em outubro, o maior 
volume já exportado pelo Brasil num único mês, se-
gundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. Esse 
cenário e o dólar elevado resultaram em receita tam-
bém recorde, de quase R$ 3 bilhões.

Fonte: Canal Rural

Em uma semana, preço do boi gordo sobe 6%, aponta Cepea
 

 De acordo com o centro de estudos, o bom desempenho das exportações mantém aquecida a 
demanda doméstica por novos lotes de animais para abate
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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to vai publicar nos próximos dias uma cartilha sobre 
o Sistema Integrado de Controle Parasitário (Sicopa) 
de manejo e controle do carrapato dos bovinos. A pu-
blicação, com 56 páginas, será publicada no site do 
Mapa. O sistema será utilizado no novo Programa de 
Controle Seletivo do Carrapato Bovino do Paraná.

Segundo o criador do Sicopa, doutor em parasitolo-
gia e professor da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Marcelo Molento, atualmente não existe no 
país um programa de controle deste parasito. Segun-
do ele, as vantagens do Sicopa são a redução do uso 
de acaricidas no rebanho e com isso a diminuição da 
resistência do parasito a estes produtos, além da dimi-
nuição das perdas de produtividade, principalmente 
na pecuária leiteira. O funcionamento deste sistema 
será mostrado no seminário gratuito que será reali-
zado no Sindicato Rural de Santa Maria (RS), nesta 
quinta-feira (07) e sexta-feira (08), evento que tem o 

apoio do Ministério da Agricultura. Entre os temas do 
seminário estão a epidemiologia e controle do carra-
pato; resistência do carrapato e testes de eficácia em 
laboratório e no campo; programa de avaliação sele-
tiva de bovinos e parcerias no Brasil e o controle do 
carrapato no Rio Grande do Sul.

O Sicopa tem 22 ferramentas que podem ser adapta-
das e podem ser usadas em fazendas no Brasil e em 
outros países sul americanos como o Paraguai, Argen-
tina e Uruguai, onde também ocorre o carrapato dos 
bovinos. O Sistema prevê que o animal que apresentar 
até 20 parasitos em apenas um lado do corpo será pas-
sível de tratamento intensivo com acaricidas; os de-
mais terão controle diferenciado.

De acordo com o professor, o uso do tratamento sele-
tivo exige mais empenho do veterinário, pois deve ser 
feita a contagem dos parasitos em todos os animais, 
para identificar os indivíduos parasitados. Segundo 
ele, cerca de 60% a 70% dos animais não excedem a 
contagem mínima e não precisarão ser tratados.

“Os animais que recebem a menor quantidade de tra-
tamentos são também os animais que permanecem 
com mais facilidade no rebanho além de serem mais 
saudáveis”, informa o professor. O carrapato é um dos 
principais parasitos de bovinos no Brasil, que pode 
causar prejuízos de até R$ 10 bilhões por ano. O car-
rapato está disseminado no rebanho de todo o Brasil, 
principalmente entre as raças europeias. Nos bovinos 
jovens, pode provocar a morte e nos adultos a perda 
de peso de até 100 quilos. 

Fonte: Ministério da Agricultura

Mapa vai publicar cartilha sobre sistema de controle do carrapato em bovinos
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As exportações brasileiras de carne bovina fecha-
ram o mês de outubro com recorde em fatura-
mento e nos volumes embarcados. Segundo da-
dos da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), 
divulgados pela Associação Brasileira das Indús-
trias Exportadoras de Carne (ABIEC), o volume 
exportado em outubro foi de 185.537 toneladas, 
crescimento 15% em relação ao mesmo período 
do ano passado. O resultado representa o maior 
volume mensal já embarcado pelo país e o maior 
faturamento em um mês. Em relação ao fatura-
mento, o mês fechou com receita de US$ 808,4 
milhões, 30% acima do mesmo mês em 2018. Se 
comparados ao mês de setembro, os resultados de ou-
tubro apontam alta de 33% no faturamento e 28% no 
volume embarcado.

Quando se olha o acumulado do ano o resultado tam-
bém é positivo. De janeiro a outubro de 2019 foram 
exportadas 1.463.922 toneladas de carne bovina, com 
receitas de US$ 5,776 bilhões, crescimento de 9,9% 
e 7,5%, respectivamente ante ao mesmo período do 
ano passado. “Os resultados mostram a consolidação 

da carne brasileira nos principais mercados interna-
cionais”, explica o presidente da Abiec, Antônio Jorge 
Camardelli.

Um dos principais aspectos para esses resultados é o 
avanço das exportações para a China, que em outubro 
somaram 65.827 toneladas, crescimento de quase 62% 
em relação ao mês anterior. Quando se observa os ti-
pos de produtos, as vendas de carne in natura regis-
traram alta de 29,4% em relação a setembro, somando 
160.099 toneladas. 

Fonte: BeefPoint

Exportações brasileiras de carne bovina atingem melhor resultado mensal da história

 

No fechamento da última quarta-feira (6/11), as co-
tações subiram 1,8% nas duas praças paulistas moni-
toradas pela Scot Consultoria. A referência ficou em 
R$172,50/@, à vista e livre de Funrural, R$174,50/@ 
bruto sem o Senar e R$175,00/@ bruto. No estado, a 
alta acumulada ficou em 3,3% nesses seis primeiros 
dias de novembro. O bom desempenho da exportação 
e o relativo aumento do consumo doméstico explicam 
esse cenário.  Além de São Paulo, as cotações subiram 

em 25, das 32 praças monitoradas pela Scot Consul-
toria. Destaque para as regiões do Norte do Tocan-
tins e Paragominas-PA, cujas cotações do boi gordo 
subiram 2,4% na comparação dia a dia. No norte do 
Tocantins as cotações ficaram: R$172,00/@ bruto; 
R$171,50/@ bruto sem o Senar e R$169,50/@ livre 
de Funrural. Na região de Paragominas, R$170,00/@ 
bruto; R$169,50/@ bruto sem o Senar e, R$167,50/@ 
livre de Funrural.  O mercado está firme e forte. 

Fonte: Scot Consultoria

Mercado do boi gordo decola
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Eventos

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Objetivo: Desenvolver habilidades e competências para o entendimento das atividades 
de Planejamento Estratégico e Orçamento Empresarial.

Data: 26 à 28/11/2019 (terça à quinta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$350,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 500,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/341iN3h

FERRAMENTAS DE COACH PARA PROFISSIONAIS DE RH

Objetivo: Ampliar a visão dos profissionais de RH sobre as ferramentas do Coach e estimular 
a terem postura de coach junto aos líderes e colaboradores da organização. Conhecer 
e vivenciar ferramentas de coaching para potencializar resultados e realizar intervenções 
assertivas na organização e junto as equipes.

Data: 26 à 29/11/2019 (terça e sexta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$413,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 590,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/31qhklq


