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Destaque

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu na quar-
ta-feira, 12, ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), o adiamento do julgamento de 
três ações que contestam a tabela do frete rodoviário. 
A análise do caso está prevista a quarta-feira, 19, no 
plenário do STF.

“O advogado-geral da União requer a designação de 
audiência, como última tentativa de buscar-se a con-
ciliação no âmbito 
desta Suprema Cor-
te, seguindo na linha 
das providências que 
já vem adotando esse 
ministro relator no 
sentido de priorizar 
as vias amigáveis de 
diálogo para a solu-
ção das questões so-
ciais subjacentes ao 
julgamento da causa, 
inclusive com a rea-
lização de audiências 
com as partes inte-
ressadas e também de audiência pública”, escreveu o 
advogado-geral da União, André Mendonça. 

Fux é o relator de três ações que contestam a medida 
provisória que instituiu o tabelamento do frete, em 
maio de 2018, como resposta à greve dos caminho-
neiros. Naquele mesmo ano, o STF promoveu uma 

audiência pública para discutir o tema com represen-
tantes de órgãos da União, entidades sindicais e repre-
sentantes dos trabalhadores.

“Em volta dessa questão jurídica de valorização do 
trabalho, livre iniciativa, livre concorrência, dignida-
de humana, temos fatores interdisciplinares, das quais 
não temos o domínio”, afirmou Fux na ocasião. O mi-
nistro já determinou a suspensão, em todo o país, dos 

processos judiciais 
que discutem a ma-
téria.

Em manifestação en-
caminhada ao STF 
no ano passado, a 
então procuradora-
-geral da República, 
Raquel Dodge, disse 
que o tabelamento 
do frete não fere a 
Constituição e de-
fendeu a rejeição dos 
pedidos apresen-

tados pela Associação do Transporte Rodoviário de 
Cargas do Brasil (ATR Brasil), Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA) e Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) para derrubar a medida. 
As entidades apontam desrespeito aos princípios da 
livre iniciativa e da livre concorrência.

Fonte: Canal Rural

AGU pede que julgamento da tabela do frete no STF seja adiado

  Atualmente, três ações contestam a criação de um preço mínimo para o transporte
rodoviário; análise do caso está prevista a próxima quarta-feira no STF
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 14/02/2020
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

SUÍNOS (R$/Kg)

 

 Fonte: ASEMG Acesso: 14/02/2020
ASEMG: http://www.asemg.com.br/bsemg/r-600-e-a-sugestao-da-semana/

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,70
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,60

Fonte: AVIMIG - Acesso em 14/02/2020
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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) foi informado nesta quinta-feira (13) que 
o Kuwait passará a importar carne bovina do Brasil. 
“Mais uma boa notícia de abertura de mais um mer-
cado para a carne bovina brasileira: o Kuwait, país que 
visitamos em setembro, quando iniciamos essa 
conversação. Hoje veio a boa notícia de mais 
um mercado para a carne bovina brasileira”, 
afirmou a ministra Tereza Cristina.

O Kwait foi um dos países em que a ministra 
esteve em setembro do ano passado, durante a 
missão ao Oriente Médio. Atualmente a carne 
de frango (in natura) é o produto agropecuá-
rio brasileiro mais comprado pelo Kuwait. Em 
2018, foram importadas 122.945 toneladas, o 
equivalente a US$ 185,7 milhões.

O Brasil também exporta para o Kuwait milho, 
suco de laranja, café solúvel, farelo de soja, café 

verde, carne de frango (industrializada), carne de pato 
(in natura), castanha de caju e carne de peru (in na-
tura). No ano passado, as exportações agropecuárias 
para o Kuwait totalizaram US$ 209,4 milhões, o equi-
valente a 215.463 toneladas.

Fonte: Ministério da Agricultura

Kuwait abre mercado para a carne bovina brasileira

O Kuwait foi um dos países em que a ministra esteve em setembro do ano passado,
durante a missão ao Oriente Médio

De acordo com a entidade, os embarques do produto 
(in natura e processado) no período totalizaram 68,5 
mil toneladas, com receita de 164,1 milhões de dóla-
res, valor 78,9% superior ao de mesmo mês do ano 
passado. O resultado é o maior da história para um 
mês de janeiro.

A China mais uma vez puxou a alta das exportações 
brasileiras, adquirindo 30,6 mil toneladas, crescimen-
to de 252% ante janeiro de 2018. A cifra não considera 
os números de Hong Kong, cujas importações avan-
çaram 93% no período. “A demanda chinesa se man-
teve elevada ao longo do mês de janeiro. É um fator 

Exportação de carne suína do Brasil cresce 41% em janeiro

As exportações de carne suína do Brasil avançaram 41% em janeiro na comparação anual, 
em mais um mês alavancado pelas fortes vendas à China, informou nesta sexta-feira a 

Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)
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importante no impulso das exportações brasileiras”, 
disse em nota o presidente da ABPA, Francisco Turra.
O país asiático tem acelerado aquisições de carnes no 
mercado externo desde o ano passado, diante da es-
cassez doméstica de proteínas causada por um surto 
de peste suína africana, e tende a ampliar importações 

mesmo com a atual epidemia de coronavírus, 
disse Turra em entrevista concedida à Reuters 
nesta semana.

No comunicado desta sexta-feira, o diretor-
-executivo da associação, Ricardo Santin, afir-
mou que o rendimento de janeiro “acena para 
um resultado positivo em 2020”.

A ABPA projetava em dezembro um aumento 
de 15% nas exportações brasileiras de carne 
suína em 2020.

As grandes compras chinesas impulsionaram altas 
não apenas nas exportações de carne suína no mês 
passado, mas também nas vendas de carnes bovina 
(+9,84%) e de frango (+14,9%), segundo associações 
do setor.

Fonte: Globo Rural

A Coalizão Por Um Preço Justo de Proteínas Animais 
(TAPCC, na sigla em inglês), formada por 30 empre-
sas da Holanda, apresentou ao parlamento europeu 
uma proposta para tributar os carnes consumidos nos 
países do bloco. Segundo o presidente do grupo, Je-
room Remmers, europeus consomem 50% mais carne 
do que o recomendável.

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Remmers 
disse que a campanha não é contra o Brasil, maior ex-
portador de carne bovina e de frango do mundo, mas 
em favor do consumo de proteínas vegetais.

De acordo com o sócio-diretor da Radar Investimen-
tos, Leandro Bovo, a campanha do grupo não traz im-

pactos no curto prazo. “Este caso específico, como na 
maioria das vezes, é baseado em argumentos questio-
náveis, senão errados. E a gente sabe que em um livre 
mercado é muito difícil o governo taxar produtos e ter 
um resultado positivo”, diz.

‘Coronavírus não deve prejudicar apetite chinês por 
carne brasileira’

Exportações de carne bovina brasileira para a China 
subiram 126%

Benedito Rosa, ex-secretário de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, afirma que esse é mais um 
movimento de entidades que defendem interesses de 

‘Grupo propõe taxar carnes na Europa com argumentos questionáveis’

De acordo com sócio-diretor da Radar Investimentos, esse tipo de medida
não costuma prosperar em livres mercados, como o europeu
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O mercado de suínos apresentou a primeira valoriza-
ção nos preços em 2020, em função da aparente me-
lhora nas vendas no mercado interno nesta primeira 
quinzena do mês.

Nas granjas 
de São Paulo, 
o animal ter-
minado teve 
alta de 6,3% 
ou R$6,00 
por arroba 

nos últimos sete dias, estando cotado, em média, em 
R$101,00 por arroba. 

No atacado, a valorização em igual comparação foi de 
6,6%, com a carcaça sendo negociada, em média, em 
R$8,10 por quilo. 

Daqui para frente é comum as vendas desacelerarem, 
no entanto, neste mês temos o feriado de Carnaval, o 
que reduz os dias de abate e comercialização. Este fato 
pode manter o mercado ativo devido as antecipações, 
o que pode colaborar para o que mercado fique firme.
 

Fonte: Scot Consultoria

Suíno: reação nos preços no mercado interno

 

criadores europeus. “A produção nos moldes do Bra-
sil, com pastagens abundantes, custa um terço. Então 
é normal que produtores da Irlanda, Alemanha, Fran-
ça e Holanda procurem pretextos para dificultar”, co-
menta.

Segundo Benedito Rosa, esses grupos estão ficando 
em argumentos e estão apelando para o lado ambien-
tal “para acusar o Brasil de desmamar a Amazônia, 
fazer pastagens e depois vender”. Ele acrescenta que 
se os europeus dificultarem, haverá outros mercados. 
“Se essas restrições nos atrapalharem, não será muito”.

Peixes
O Ministério da Agricultura informou nesta quinta-
-feira, 13 que se prepara para reivindicar a reabertu-
ra do mercado europeu para o pescado brasileiro. De 
acordo com a pasta, soluções para controle higiêni-
co-sanitário da cadeia produtiva estão sendo tomadas 
para garantir adequação às normas da Europa.

Para isso, o ministério ressalta que é fundamental a 
manifestação de empresas, armadores e representan-
tes do setor interessados em exportar para o bloco, 
solicitando a habilitação de embarcações pesqueiras.
“É muito importante também que os pescadores pre-
encham os formulários e ajudem no monitoramento. 
Não creio que acontecerá em poucos meses, mas tal-
vez no segundo semestre”, estima Benedito Rosa.

Fonte: Canal Rural
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Eventos

GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO E DA LIQUIDEZ DA EMPRESA 

Objetivo: Desenvolver junto aos profissionais das diversas áreas, conhecimentos de con-
ceitos, ferramentas e técnicas de análise para avaliação, acompanhamento e gestão do 
capital de giro da empresa.

Data: 13 à 16/04/2020 (segunda à quinta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$445,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 685,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2Sq37no

ANÁLISE DE CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA

Objetivo: Capacitar os participantes nas principais técnicas de formação de preço, atra-
vés da análise dos custos operacionais da empresa.

Data: 16 à 18/03/2020 (segunda à quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$376,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 579,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/3beMYZf


