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Destaque

Na era digital, o suporte da tecnologia e ações inova-
doras são imprescindíveis para uma gestão de defesa 
agropecuária cada vez mais modernizada e sustentá-
vel. Pensando nisso, pilares como eficiência e econo-
mia estão intrínsecos na prestação de serviços, sejam 
eles remotos ou presenciais. Diante do enfrentamento 
e prevenção ao coronavírus, e em consonância com o 
Governo de Minas por meio das deliberações do Co-
mitê Covid-19 desde março deste ano, o Instituto Mi-
neiro de Agropecuária (IMA), vinculado à Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), 
tem implantado novas práticas alicerçando a gestão 
de defesa agropecuária para que, dessa maneira, ga-
ranta a permanência de atividades prioritárias e pres-
tações de serviços às propriedades rurais, agroindús-

trias e demais elos da cadeia agropecuária em todo o 
Estado.

Instituição essencial para a preservação da saúde dos 
animais e a sanidade dos vegetais, a identidade e a 
segurança dos produtos, a idoneidade dos insumos e 
dos serviços utilizados na agropecuária, o IMA con-
tribui para impulsionar o desenvolvimento sustentá-
vel do agronegócio mineiro em benefício da socieda-
de, visando atender aos interesses da cadeia produtiva 
da agropecuária, levando-se em conta a saúde pública.

Entre os destaques dos novos procedimentos está a 
prática da fiscalização remota que tem sido paulati-
namente implantada nas gerências técnicas, coorde-
nadorias regionais e escritórios seccionais. Para tanto, 
foi necessário organizar processos a partir do uso das 
tecnologias da informação, já comumente utilizadas 
no IMA. A fiscalização remota foi regulamentada pela 
portaria do IMA nº 1977, de  04 de maio de 2020, con-
sulte aqui. Ela se dá principalmente pela análise de 
documentos e dados dos sistemas oficiais e sua con-
frontação com as normas sanitárias, visando apurar 
qualquer possível descumprimento por parte dos fis-
calizados.

Efetividade na prática - O diretor-técnico do IMA, 
Bruno Rocha de Melo, esclarece que a fiscalização 
presencial permanece. “A fiscalização remota é uma 
realidade que está sendo formalizada no cotidiano da 
instituição, nos permitindo, até certo ponto, analisar o 
cumprimento das normas. Ela adota princípios cons-

Inovação e tecnologia dinamizam a gestão de defesa agropecuária em Minas Gerais

Diante do enfrentamento à Covid-19, Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), se adapta
e aprimora atividades de fiscalização, inspeção, auditoria e certificação em todo o Estado
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titucionais para a administração pública, como a eco-
nomia, a eficiência e a eficácia”, explica.  

Para se ter uma ideia, diversos exemplos demonstram 
o trabalho dos fiscais e fiscais assistentes do IMA que 
comprovam a efetividade da fiscalização remota. Bru-
no Rocha de Melo aponta que um exemplo é a apura-
ção sobre o atendimento às normas relacionadas ao 
trânsito regular de animais, na qual os fiscais analisam 
dados presentes no sistema de defesa agropecuária, 
verificando, entre outros, a emissão e o recebimento 
da guia de trânsito animal (GTA), os registros de lan-
çamentos de nascimentos e mortes dos animais e as 
declarações de vacinação do produtor rural. Estes do-
cumentos são confrontados com as normas técnicas e 
podem indicar seu descumprimento. “Outro exemplo 
que demonstra a efetividade da prática é a análise dos 
documentos de autocontrole de uma indústria de pro-
dutos de origem animal.  Nesse particular, no que se 
refere à inspeção periódica, onde o fiscal agropecuário 
não se encontra presente de forma contínua na indús-
tria, a fiscalização remota, fundamentada nos docu-
mentos relacionados ao autocontrole, permite apurar 
não conformidades e definir medidas corretivas de 
forma oportuna, não dependendo do deslocamento 
do fiscal àquele estabelecimento”, garante Bruno Ro-
cha de Melo.

Força-tarefa – O diretor-técnico reitera que o IMA 
está implementando procedimentos e práticas para 
adaptação também das unidades administrativas. “As 
atividades são geridas, acompanhadas e computadas. 
Diante do enfretamento da crise ao Covid-19, o avan-
ço da tecnologia da informação foi imprescindível 
para a adaptação e abertura de novos procedimentos”, 
reforça.

Para tanto, argumenta Bruno Rocha de Melo, tornou-
-se necessário uma força-tarefa dos servidores para 
rever processos e estabelecer novas práticas de checa-
gem dos parâmetros para verificação do cumprimen-
to das leis e normas que se aplicam ao setor produtivo, 

seja ele o produtor rural, o agroindustrial, o transpor-
tador ou qualquer outra pessoa física ou jurídica refe-
renciada na legislação de defesa agropecuária.

Legislação - O Decreto nº 47.859, de 07 de fevereiro 
de 2020, publicado pelo Governo de Minas, determina 
que o IMA tem como competência executar as políticas 
públicas de defesa agropecuária no Estado. Conforme 
o decreto, é atribuição do IMA determinar normas no 
âmbito de suas atividades visando disciplinar e regu-
lamentar a defesa sanitária animal e vegetal, o comér-
cio de insumos agropecuários, a educação sanitária, a 
auditoria, a fiscalização, a inspeção, a certificação da 
conformidade de processos, a elaboração de produtos 
e subprodutos agropecuários, agroindustriais e artesa-
nais.

Segurança -  Fiscais agropecuários do IMA estão em 
campo para atender aos serviços essenciais de natureza 
operacional, como suspeita e foco de doenças infecto-
contagiosas e inspeção permanente em frigoríficos. “Os 
servidores que atuam nos frigoríficos estão trabalhan-
do com insumos de proteção, como máscara e álcool 
fornecidos pela indústria, conforme recém-publicada 
portaria sobre a mitigação de riscos nos estabelecimen-
tos”, informa o diretor-técnico.

Solicitação de serviços – O IMA lembra que o atendi-
mento presencial nos escritórios em todo o Estado está 
temporariamente suspenso, desde março deste ano. 
Por teletrabalho os servidores recebem às denúncias 
da justiça, promotoria, vigilância sanitária, polícia e o 
fale conosco do site do IMA. Diversos serviços online 
estão disponíveis no site do IMA onde é possível fazer 
a emissão da GTA, PTV, ficha sanitária, declaração de 
vacina e outros. Produtores, cidadãos, promotores de 
eventos pecuários, estabelecimentos agroindustriais e 
comerciais e demais parceiros do IMA estão solicitan-
do  os serviços pelo e-mail das unidades de sua região. 
O e-mail de cada escritório consta em:
www.ima.mg.gov.br/atendimento/nossas-unidades.

Fonte: IMA
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SUÍNOS (R$/Kg)

 Fonte: ASEMG Acesso: 15/05/2020
http://www.asemg.com.br/pagina-inicial/precos/suinos/

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             4,70
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,00

Fonte: AVIMIG - Acesso em 15/05/2020

Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 15/05/2020
https://www.scotconsultoria.com.br/cotacoes/boi-gordo/
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O mercado físico do boi gordo con-
tinuou com preços estáveis nesta 
quarta-feira, 13, de acordo com a 
consultoria Safras. O analista Fer-
nando Henrique Iglesias afirma que 
a demanda doméstica de carne bovi-
na segue enfraquecida, com as estra-
tégias de isolamento social fechando 
grande parte dos restaurantes, além 
da rede hoteleira e outros estabeleci-
mentos, o que provocou grandes al-
terações nos hábitos de consumo.

“O consumidor médio segue op-
tando por cortes mais acessíveis, a 
exemplo dos cortes do dianteiro bo-
vino, carne de frango e ovos. Além 
disso, a expectativa é que o clima frio 
e seco leve a uma situação de aumen-
to da oferta, dada a menor capacidade de retenção por 
parte dos pecuaristas”, diz.

Na capital de São Paulo os preços do mercado à vis-
ta ficaram em R$ 194 a arroba. Em Uberaba (MG), 
permaneceram em R$ 184 a arroba. Em Dourados 
(MS), ficaram em R$ 176 a arroba. Em Goiânia (GO), 
o preço indicado foi de R$ 180 a arroba. Já em Cuiabá 
(MT), ficou em R$ 172 a arroba.

Arroba do boi gordo se mantém estável em meio a fraca demanda, diz Safras

Segundo a consultoria Safras, o consumidor está optando por proteínas mais baratas.
Além disso, oferta de animais deve aumentar com tempo mais seco e frio.

Atacado
No mercado atacadista, os preços da carne bovina fi-
caram estáveis. Conforme Iglesias, com o consumo 
doméstico estagnado, os frigoríficos continuam en-
contrando um bom ponto de sustentação nas vendas 
para o mercado chinês.

O corte traseiro teve preço de R$ 13,35 o quilo. A pon-
ta de agulha ficou em R$ 10,70 o quilo. Já o corte dian-
teiro seguiu em R$ 11,30 o quilo.

Fonte: Canal Rural
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Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), da Economia (ME) e da Saúde divul-
gam, em conjunto, nesta segunda-feira (11) manual 
com recomendações para frigoríficos em razão da 
pandemia do coronavírus (Covid-19). As orientações 
abordam como prevenir o contágio do vírus nos am-
bientes de trabalho e, assim, manter a normalidade do 
abastecimento alimentar, a manutenção dos empregos 
e da atividade econômica.

O documento traz mais de 70 medidas divididas em: 
caráter geral, práticas de boa higiene e conduta, cui-
dados nas refeições e no vestiário, sobre as comissões 
internas de prevenção de acidentes, transporte de tra-
balhadores fornecido pelo empregador, máscaras de 
proteção facial, trabalhadores pertencentes ao grupo 
de risco, suspensão de exigências administrativas em 
segurança e saúde no trabalho,  procedimentos de 
contingência e retomada das atividades de setores ou 
do estabelecimento.

Entre as medidas recomendadas, estão a identifica-
ção e afastamento de trabalhadores com suspeita ou 
com a confirmação da doença, distanciamento de dois 
metros entre cada funcionário na linha de produção, 
entrada no estabelecimento somente com máscara de 
proteção facial, proibição do compartilhamento de 
copos, pratos e talheres não higienizados, bem como 
qualquer outro utensílio de cozinha, evitar a aglome-
ração de trabalhadores na entrada e saída do estabe-
lecimento, entre outras. “São procedimentos tecni-
camente corretos para serem seguidos e respeitados 

Governo federal divulga manual com recomendações para frigoríficos por causa da pande-
mia da Covid-19

Documento traz orientações elaboradas pelos Ministérios da Agricultura, ´Pecuária e
Abastecimento, Economia e Saúde para evitar contágio do vírus nos estabelecimentos.

Algumas recomendações são manter distanciamento dos trabalhadores na linha
deprodução, não compartilhamento de itens pessoais e uso obrigatório de máscaras

no ambiente de trabalho

pelos frigoríficos para garantir que as atividades se-
jam executadas com segurança”, afirma o secretário de 
Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal.

Especificamente em relação às exigências de Seguran-
ça e Saúde no Trabalho, ressalta-se que as medidas 
adotadas não significam qualquer supressão ou auto-
rização para o descumprimento das Normas Regula-
mentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Veja aqui o manual com orientações para frigorífi-
cos em razão da pandemia da Covid-19:
https://bit.ly/3cvRN0B

Fonte: Ministério da Agricultura
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Foi publicada no Diário Oficial da União – D.O.U, de 
13 de maio de 2020, a Instrução Normativa RFB nº 
1.950/2020 que prorroga, em caráter excepcional, o 
prazo para transmissão da Escrituração Contábil Di-
gital (ECD) previsto no art. 5º da Instrução Normati-
va RFB nº 1.774/2017.
                                                                                                  
De acordo com o texto da Instrução Normativa, a 
ECD deverá ser entregue até o último dia útil do 

Escrituração Contábil Digital

Prorrogação do prazo para apresentação da ECD referente ao ano-calendário de 2019

mês de julho de 2020. A prorrogação aplica-se inclu-
sive nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão 
total ou parcial da pessoa jurídica.
 
Mais informações e esclarecimentos podem ser solici-
tados pelos sindicatos e indústrias à Gerência Tribu-
tária,  pelo e-mail: tributario@fiemg.com.br; sindus-
carne@fiemg.com.

Fonte: FIEMG

(Bloomberg) — O custo humano de produzir carne de 
frango por 99 centavos de dólar e hambúrgueres bara-
tos durante a pandemia leva frigoríficos nos Estados 
Unidos a estudarem grandes mudanças operacionais 
que podem encarecer a carne no país.

Algumas processadoras já operam em ritmo mais len-
to do que o normal para aderir ao distanciamento so-
cial. Mas empresas também avaliam a melhor manei-
ra de reformular as operações para evitar infecções, 
inclusive automatizando algumas linhas. O provável 
resultado: custos mais altos para um setor dominado 
por empresas como Tyson Foods e JBS (JBSS3), que 
tem sido muito eficiente em produzir carne barata.

As mudanças coincidem com preocupações sobre 
grandes frigoríficos cujos empregados recebem bai-
xos salários e trabalham lado a lado. Mais de 10 mil 
trabalhadores do setor de carne foram infectados pelo 
coronavírus e pelo menos 30 morreram, segundo o 
Sindicato Internacional dos Trabalhadores Comer-
ciais e Alimentos.

Mudanças em frigoríficos dos EUA devem encarecer carne no país

Alterações coincidem com preocupações sobre grandes frigoríficos cujos empregados
recebem baixos salários e trabalham lado a lado

“Os americanos querem comprar alimentos cada vez 
mais baratos”, disse Matthew Wadiak, fundador da 
Cooks Venture, uma pequena produtora de frango 
que vende diretamente a consumidores. “Precisamos 
descobrir como pagar um pouco mais, por que qual é 
o custo de uma vida humana? É muito mais do que 25 
centavos no caixa.”
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Funcionários de frigoríficos continuam a adoecer, 
mesmo com barreiras nas linhas de produção, mais 
materiais de proteção e medidas de distanciamento 
social em áreas comuns, incluindo refeitórios e ves-
tiários.

Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha 
ordenado a reabertura dos frigoríficos, muitos ope-
ram em ritmo mais lento do que o normal para tentar 
reduzir o contágio.

Reduzir a capacidade dos frigoríficos em cerca de 30% 
e distribuir material de proteção adequado podem au-
mentar os preços do frango em supermercados em 
25% a 30%, de acordo com Sanchoy Das, professor do 
Instituto de Tecnologia de Nova Jersey.

“Os 99 centavos de dólar por libra de frango podem 
desaparecer rapidamente”, disse Das, cuja pesquisa se 
concentra na modelagem e análise da cadeia de supri-
mentos.

Os custos operacionais da Tyson são muito mais altos 
devido ao novo coronavírus e somam centenas de mi-
lhões de dólares, disseram o CEO Noel White e o di-
retor financeiro Stewart Glendinning na conferência 
virtual BMO Farm to Market na quarta-feira.

O valor inclui US$ 120 milhões em bônus para fun-
cionários, materiais de proteção individual, além de 
paralisações e desaceleração da produção.

A maior parte da carne bovina e suína dos Estados 
Unidos é processada em algumas dúzias de frigorífi-
cos gigantes que lidam com milhares de animais em 
linhas que foram autorizadas a operar cada vez mais 
rápido.

Tyson, JBS e Cargill controlam cerca de dois terços da 
carne bovina dos EUA.

A produção de carne de porco e de frango é igualmen-
te concentrada.
                                                                                                  

Fonte: InfoMoney

Homenagem Sinduscarne - Aniversariantes da Semana
 Dia 18 Rosano Procópio Duarte - Conselheiro Fiscal - Efetivo

 Dia 18 Lydia Lyzardo Dias - Diretora Produtos Imperatriz

 Dia 18 Marcelo Vinícius de Carvalho - Diretor Financeiro
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Evento


