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Destaque

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) tem mantido em funcionamento suas 
atividades essenciais, com todos os cuidados necessá-
rios. Mesmo diante a pandemia do coronavírus (Co-
vid-19), as atividades de inspeção e fiscalização junto 
aos estabelecimentos submetidos à inspeção perma-
nente continuam sendo totalmente cobertas para ma-
nutenção do abastecimento público de produtos de 
origem animal para consumo humano e de produtos 
destinados à alimentação animal com segurança à so-
ciedade.

“Nos estabelecimentos onde ocorrem abate de ani-
mais, a presença de equipes de servidores do SIF é 
imprescindível para que sejam realizadas as ativida-
des de inspeção ante mortem e post mortem, visto 
que somente por meio destes procedimentos é pos-
sível identificar os animais com patologias que repre-
sentam riscos à saúde pública, sendo insubstituíveis 
como instrumentos de vigilância sanitária animal e 
de medicina preventiva”, destaca a diretora do Depar-
tamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, 
Ana Lucia Viana.

Atualmente, estão registrados no Serviço de Inspeção 
Federal (SIF) 3.263 estabelecimentos de produtos de 
origem animal nas áreas de carnes e produtos cárne-
os, leite e produtos lácteos, mel e produtos apícolas, 
ovos e pescado e seus produtos derivados. Durante o 
mês de março, nenhum abatedouro frigorífico de aves 
e de suínos registrados no Mapa comunicou paralisa-
ção significativa de suas atividades. Já nos abatedou-

ros de bovinos, nove, de um total de 224 registrados, 
informaram a paralisação temporária das atividades 
de abate, permanecendo com outras atividades em 
funcionamento, tais como desossa e o setor de expe-
dição.

“O Serviço de Inspeção Federal atendeu, neste mês, 
demandas de forma emergencial que resultaram na 
autorização de 209 de atividades de abate em turnos 
ou dias adicionais à regularidade operacional dos aba-
tedouros frigoríficos. Já estão programados e autori-
zados 52 turnos extras para o mês de abril. Os SIPOA 
regionais estão adotando medidas gerenciais para 
atendimentos dessas demandas que tem sido saluta-
res para o fornecimento de produtos de origem ani-

Serviço de Inspeção Federal garante a manutenção do abastecimento de
produtos de origem animal

Mesmo diante a pandemia do coronavírus, as atividades de inspeção e fiscalização
junto aos estabelecimentos continuam sendo totalmente cobertas para manutenção

do abastecimento público de produtos de origem animal
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 03/04/2020
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

mal para a sociedade”, ressalta o secretário de Defesa 
Agropecuária, José Guilherme Leal.

Outro serviço considerado como essencial é a certi-
ficação sanitária, que assegura que os produtos e os 
sistemas de produção atendem a todos os requisitos 
acordados com os países para os quais o Brasil expor-
ta seus produtos. Apesar do momento atual, 28.164 
Certificados Sanitários Internacionais (CSIs) foram 
emitidos até o dia 29 de março, sendo superior ao 
mesmo período no ano de 2019, quando foram em 
emitidos 27.240 CSIs.

Além disso, o Mapa analisa previamente as solicita-
ções de Licenças de Importação (LI) de produtos de 
origem animal para avaliar se os produtos são pro-
venientes de empresas e países que não contenham 
restrições sanitárias, visando conferir mais segurança 
no controle oficial sobre os produtos importados que 
serão consumidos pelos brasileiros. O prazo estabele-
cido em legislação para as análises de LI é de 30 dias, 
porém o tempo médio de análise está atualmente em 
3,7 dias. Em março, foram analisadas 4.580 LIs, sendo 
3.767 deferidas e 813 indeferidas.

Fonte: Ministério da Agricultura

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,30
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,00

Fonte: AVIMIG - Acesso em 03/04/2020
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Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, a mi-
nistra Tereza Cristina disse hoje (1°) que o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está traba-
lhando, desde o início da pandemia de Coronavírus 
no Brasil, para garantir o abastecimento, a produção 
e distribuição de alimentos no país. Segundo ela, não 
há notícias de falta de alimentos em nenhuma cidade.

“Hoje nós temos no Brasil o abastecimento em todas 
as capitais e todas as cidades, não temos nenhuma no-
tícia de que esteja faltando qualquer tipo de alimento 
nas prateleiras dos supermercados, das vendas. Essa 
é a missão hoje do Ministério”, disse. Segundo ela, o 
Mapa também está preocupado com a situação dos 
pequenos produtores e orientando associações e em-
presas para tirar dúvidas e garantir segurança para os 
trabalhadores do setor. Em outra frente, ela disse que 
tem trabalhado em parceria com ministro da Infra-

Não há notícia de falta de alimentos, diz ministra

Segundo ela, o Mapa também está preocupado com os pequenos produtores e orientando 
associações e empresas para garantir segurança para os trabalhadores do setor

estrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para garantir o 
transporte dos produtos do setor agropecuário.

“Precisamos dessa categoria para que os alimentos 
saiam de dentro das porteiras, cheguem nos arma-
zéns e depois se encaminhem para as fábricas, para 
as agroindústrias de transformação e se transformem 
em alimentos e cheguem até as prateleiras dos super-
mercados para que a gente dê tranqüilidade aos bra-
sileiros, para que não se tenha tumulto. Isso graças a 
Deus vem acontecendo”. Tereza Cristina destacou a 
importância dos produtores rurais neste momento. 
“Temos os médicos, que fazem o trabalho na ponta, 
de cuidar dos doentes, e temos os produtores que es-
tão produzindo e temos que fazer distribuição para 
que esses alimentos cheguem nos supermercado para 
que população que está em casa hoje tenha tranqüi-
lidade quando precisar de alimentos, as prateleiras 
estejam abastecidas”. A ministra também disse que o 
Ministério da Agricultura está monitorando os preços 
dos alimentos, que podem ter variações semanais por 
causa de questões logísticas. “Temos verificado, acom-
panhado, mas vamos ter que ter muita calma nessa 
hora. O que temos feito é checado se realmente existe 
falta para ter essa subida de preços ou não, em um 
gabinete de acompanhamento que o Ministério mon-
tou”. A ministra também citou a disponibilização de 
84 laboratórios do Mapa e da Embrapa para ajudar na 
análise de testes do Coronavírus.

Fonte: Ministério da Agricultura

SUÍNOS (R$/Kg)

 Fonte: ASEMG Acesso: 03/04/2020
ASEMG: http://www.asemg.com.br/bsemg/r-600-e-a-sugestao-da-semana/
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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) prorrogou o prazo para o envio de suges-
tões relacionadas à proposta de instrução normativa 
do regulamento Técnico de Boas Práticas Agrope-
cuárias para a produção de pescado e fabricação de 
produtos artesanais. A determinação está na Portaria 
nº 56, publicada hoje (2) no Diário Oficial da União 
(DOU).

Serão mais 45 dias, considerando a data de 4 de abril 
de 2020, para os interessados enviarem propostas para 
a elaboração da consulta pública sobre a IN destinada 
aos aquicultores, pescadores e fabricantes de produtos 
alimentícios artesanais elaborados à base de pescado. 
O prazo anterior, publicado na Portaria nº 22, termi-
naria no próximo dia 5 de abril.

Em relação à fabricação desses alimentos artesanais, 
as boas práticas propostas no texto divulgado na Por-
taria nº 22, estabelecem requisitos higiênicos-sanitá-
rios necessários para que o estabelecimento possa ter 

Prorrogado prazo para envio de sugestões sobre boas práticas para concessão do
Selo Arte a alimentos derivados do pescado

As boas práticas tratam dos requisitos higiênicos-sanitários para que um
produto artesanal possa receber o Selo Arte

seus produtos certificados pelo Selo Arte. Foram defi-
nidas práticas que envolvem itens como condições de 
instalações físicas do estabelecimento, abastecimento 
de água, qualidade do pescado, expedição e transpor-
te e limpeza, utilização de equipamentos e utensílios.

No caso, por exemplo, da qualidade do pescado, a de-
terminação é que a matéria-prima (pescado) utilizada 
deve ser de produção própria ou de origem determi-
nada. Deve haver áreas distintas nas instalações físicas 
para recepção do pescado; área de higienização para 
funcionários; manipulação, embalagem, rotulagem, 
expedição do produto; câmaras de cura; estocagem e 
conservação; lavagem de materiais e equipamentos e 
para armazenamento de insumos e embalagens.

De acordo com texto proposto, as normas sugeridas 
para a produção de pescado destinado à produção ar-
tesanal estabelecem requisitos mínimos necessários 
para a captura, de forma embarcada ou desembarcada 
e para os estabelecimentos de aquicultura, que forne-
cem pescado para a fabricação de produtos alimentí-
cios artesanais. São práticas relativas à manipulação 
do pescado; requisitos para embarcações pesqueiras e 
para estabelecimentos de aquicultura (criadores); qua-
lidade da água, entre outros itens. Um dos requisitos 
proposto é que a embarcação pesqueira tenha equipa-
mento de congelamento com potência suficiente para 
submeter o pescado a uma redução de temperatura 
rápida, chegando a uma temperatura de salmoura não 
superior a 9ºC antes da entrada do pescado.

Com base na proposta da IN, a verificação do atendi-
mento de Boas Práticas Agropecuárias e de Fabricação 
poderão ser realizadas, respectivamente, pelos ser-
viços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) 
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dos estados e do Distrito Federal e pelos serviços de 
inspeção municipal, estadual ou federal. 

Já as avaliações da documentação de comprovação do 
cumprimento dessas Boas Práticas serão feitas pelos 
estados e pelo Distrito Federal, que são concedentes 
do Selo Arte.

Selo Arte
A aplicação do Selo Arte para fabricação de produtos 
alimentícios derivados do pescado representa a se-
gunda cadeia regulamentada.  A primeira foi para os 
produtos lácteos. A Lei do Selo Arte, em vigor desde 
2019, permite a venda interestadual de produtos ali-
mentícios artesanais, como queijos e embutidos.

As próximas etapas vão abranger produtos cárneos 
(embutidos, linguiças, defumados), além daqueles 
produzidos a partir de mel, própolis e pólen prove-
nientes das abelhas.

Os produtos alimentícios identificados com o Selo 
Arte deverão ser feitos com matérias-primas de ori-
gem animal produzidas na propriedade ou com ori-
gem determinada e os procedimentos de fabricação 
devem ser predominantemente manuais. Além disso, 
deverão ser adotadas boas práticas de fabricação, para 
garantir a produção de alimento seguro ao consumi-
dor, e boas práticas agropecuárias, contemplando sis-
temas de produção sustentáveis.

Fonte: Ministério da Agricultura

Foram publicadas 
no Diário Oficial da 
União, diversas normas 
afetas a área tributá-
ria a fim de mitigar os 
efeitos da pandemia da 
síndrome respiratória 
COVID-19, transmiti-

da pelo agente \”coronavírus\”.

Dentre as normas editadas, destacamos a Portaria RFB 
n. 543/2020 que estabeleceu, em caráter temporário, 
regras para o atendimento presencial nas unidades de 
atendimento, e suspendeu o prazo para prática de atos 
processuais e os procedimentos administrativos que 
especifica, no âmbito da Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil (RFB).

MEDIDAS TRIBUTÁRAS - COVID-19: UNIÃO

Portaria RFB n.º 543/2020

Leia a portaria na íntegra no link. Mais informações e 
esclarecimentos podem ser solicitados pelos sindica-
tos e indústrias à Gerência Tributária, pelos e-mails:

sinduscarne@fiemg.com.br; tributario@fiemg.com.br.

Fonte: Fiemg/SINDUSCARNE

Associados SINDUSCARNE, também 
tem apoio jurídico especializado, 

saiba mais associe se:
https://bit.ly/2X31L4J
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Evento

Saiba mais: https://bit.ly/3bJy10E

www.senaimg.com.br/eadgratuito


