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Destaque

Com o objetivo de fortalecer as relações 
comerciais entre Minas Gerais e o Chile, o 
ProChile, organização do Ministério das 
Relações Exteriores do Chile para assuntos 
ligados à promoção da exportação de bens, 
produtos e serviços, inaugurou seu escritório 
em Belo Horizonte no começo desta semana.

Este já é o segundo escritório no Brasil, sen-
do que o primeiro está localizado na cidade 
de São Paulo.

Conforme destaca a diretora comercial do 
ProChile Brasil, María Julia Riquelme, o Esta-
do é um celeiro de oportunidades para os negócios do 
país. Além disso, também poderá se beneficiar de so-
luções diferenciadas para diversas áreas de atividades.

“A relação bilateral do Chile com o Brasil é de suma 
importância. Há mais de 24 anos, firmamos uma re-
lação em que nossos produtos são importados e ex-
portados, sobretudo alimentos e bebidas. Há 15 anos, 
o Chile se tornou o principal fornecedor de vinhos 
importados para o Brasil. Agora, queremos um apoio 
comercial em Belo Horizonte para continuarmos fa-
zendo negócios”, diz ela.

Minas Gerais tem um ambiente propício para isso, 
inclusive para intensificar algumas formas de atuação 
da nação chilena. A questão da inovação, fortemen-
te buscada e presente no Estado, por exemplo, é um 
ponto importante para o Chile neste momento, que 
é também uma referência nesse quesito na América 
Latina.

ProChile em BH estimula as relações comerciais

 

Uns dos setores em Minas que deverão contar com a 
expertise importada de lá são a mineração e o agro-
negócio. Algumas das soluções que poderão ser trazi-
das para Minas Gerais, nos próximos tempos, são, por 
exemplo, o desenvolvimento de softwares específicos 
na área de inteligência para o setor de mineração e a 
automatização de determinados processos.

Já no que diz respeito aos alimentos, o forte trabalho 
do Chile com os orgânicos deverá encontrar um ter-
reno fértil em Minas Gerais, que poderá contar com 
soluções ainda mais desenvolvidas para o segmento.

Pandemia – Conforme ressalta María Julia Riquelme, 
o Chile também poderá contribuir com soluções rela-
cionadas ao combate ao novo coronavírus (Covid-19) 
em Minas Gerais e no Brasil.

SAIBA + [ https://bit.ly/3cgRbuW ]

Fonte: Diário do Comércio
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SUÍNOS (R$/Kg)

 Fonte: ASEMG Acesso: 29/05/2020
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         3,30

Fonte: AVIMIG - Acesso em 29/05/2020

Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 29/05/2020
https://www.scotconsultoria.com.br/cotacoes/boi-gordo/
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Foi publicada nesta sexta-feira (29), a Portaria nº 107 
que submete a consulta pública, pelo prazo de 45 dias, 
a lista preliminar de atos normativos vigentes afetos 
à defesa agropecuária, editados pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) ou por 
quaisquer de suas Secretarias.
O objetivo da consulta é permitir a ampla divulgação 
e a participação social no levantamento do acervo de 
atos normativos afetos à defesa agropecuária como 
portarias; resoluções, instruções normativas; ofícios 
e avisos; orientações normativas; diretrizes; recomen-
dações; despachos de aprovação e qualquer outro ato 
inferior a decreto com conteúdo normativo.
Desta forma, órgãos, entidades ou pessoas interes-
sadas poderão destacar atos listados que já foram 
revogados expressamente, mediante a apresentação 
da norma revogadora; apontar incorreções nos atos 
listados (espécie de ato normativo, numeração, data, 

Consulta pública colhe sugestões sobre atos normativos da Defesa Agropecuária

A intenção é reduzir o estoque regulatório, eliminar normas obsoletas e
minimizar a complexidade dos processos

ementa) e sugerir a inclusão de outros atos normati-
vos vigentes afetos à defesa agropecuária, ainda não 
listados.
As contribuições serão feitas via formulário e os parti-
cipantes podem contribuir em uma ou todas as áreas 
de interesse. Os atos normativos listados estão separa-
dos por temas como Suasa, Saúde Animal e Insumos 
Pecuários, Inspeção de Produtos de Origem Animal e 
de Origem Vegetal, Sanidade Vegetal e Insumos Agrí-
colas e Serviços Técnicos.
“A iniciativa faz parte dos esforços empreendidos pela 
Secretaria de Defesa Agropecuária para cumprir os 
comandos e prazos do Decreto nº 10.139/2019, que 
dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos nor-
mativos inferiores a decreto”, explica a diretora do 
Departamento de Suporte e Normas, Judi Nóbrega. 
A intenção é reduzir o estoque regulatório, eliminar 
normas obsoletas e minimizar a complexidade dos 
processos, de modo a promover a segurança jurídica 
e a redução do custo Brasil.

O Decreto nº 10.139/2019 regulamenta a chamada Lei 
da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) e se in-
sere no rol das ações do governo federal voltadas para 
a promover a desburocratização da máquina estatal 
e a simplificação regulatória, na busca de melhorias 
no ambiente de negócios para alavancar o desenvolvi-
mento socioeconômico no país.

Informações à Imprensa
imprensa@agricultura.gov.br

Fonte: Ministério da Agricultura
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/consulta-publica-

-colhe-sugestoes-sobre-atos-normativos-da-defesa-agropecuaria
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Com a baixa de oferta de animais, algumas indústrias 
estão oferecendo mais pela arroba do boi para man-
terem o fluxo de escala de abate. Com o esgotamen-
to da boiada nos pastos e com os bovinos confinados 

Carne bovina: mercado interno continua incerto e exportações seguem firmes

O consultor da FCStone Caio Toledo analisa o cenário tanto no mercado interno
quanto externo da proteína

ainda não terminados, existe uma limitação de gado 
no Brasil. De acordo com o consultor de mercado da 
FCStone Caio Toledo, diferente do ano passado, os 
mercados interno e externo estão em direções opos-
tas, sendo que no Brasil o cenário é negativo. “É muito 
difícil fazer uma previsão do mercado interno em fun-
ção da pandemia do novo coronavírus. O estado de 
São Paulo está partindo para uma segunda fase, mas 
não sabemos até que ponto será viável ou não”, diz. 
Além disso, segundo o consultor, nota-se que a po-
pulação está migrando para proteína de menor valor 
agregado, como o ovo, por conta da crise econômica.

Do lado das exportações, a situação é inversa. Os ani-
mais padrão China, mais jovens, estão sendo negocia-
dos por valores até R$ 15 maiores por arroba. Segundo 
Toledo, a China se mantém como o principal destino 
e a Europa volta aos poucos a comprar o produto bra-
sileiro.

Fonte: Canal Rural

Publicado no Diário Oficial do Estado, de 29.05.2020, 
o Decreto nº 47.966/2020 que dispõe sobre a prorro-
gação da suspensão de prazos de processos adminis-
trativos não-tributários prevista no caput do art. 5º, 
do Decreto nº 47.890, de 19 de março de 2020, em ra-
zão do estado de calamidade pública.
 
Segundo o Decreto ficam suspensos os prazos de 
processos administrativos, de qualquer espécie ou 

Medidas tributárias - COVID-19: Minas Gerais
Prorrogada a suspensão de prazos de processos administrativos não-tributários

natureza (exceto os de natureza tributária), para o 
interessado, o processado e a Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Poder 
Executivo, até dia 30 de junho de 2020. A contagem 
dos prazos de processos administrativos recomeçará 
a partir do primeiro dia útil seguinte ao término da 
suspensão.
 
O Decreto não abrange os prazos de procedimentos 
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A Minerva, líder na América do Sul na exportação 
de carne bovina, informa por meio de Comunicado 
ao Mercado que a sua unidade de Palmeiras de Goiás 

Minerva: unidade em Palmeiras de Goiás poderá exportar carne para a Tailândia

 

(GO), com capacidade diária de abate de 2 mil cabe-
ças de gado bovino, recebeu habilitação para exportar 
para a Tailândia, conforme notificação do Ministério 
da Agricultura, que citou também plantas frigorífi-
cas localizadas nos Estados do Pará, Rondônia, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul.

A companhia informou, ainda, que, com uma popu-
lação de aproximadamente 70 milhões de habitantes, 
a Tailândia figura entre os principais mercados do 
Sudeste Asiático, e sua abertura para a carne bovina 
brasileira configura mais uma oportunidade para o 
crescimento das exportações da empresa.
                                                                                                  

Fonte: IstoÉ

licitatórios, de contratação direta, doações e quais-
quer procedimentos que visem aquisições de bens ou 
serviços, facultado à autoridade responsável suspen-
der as contratações não essenciais, desde que o faça 
motivadamente.
 
Fica, ainda, suspensa a realização de audiências e ses-
sões de julgamento no âmbito administrativo.
 
Ressaltamos que o referido Decreto NÃO ABRAN-
GE os prazos relativos aos processos administrativos 
tributários. Estes foram suspensos, até 15 de junho, 
pelo Decreto nº 47.913/2020 que não foi alterado.

Mais informações e esclarecimentos podem ser soli-
citados pelos sindicatos e indústrias associadas à Ge-

rência Tributária através dos e mails pelo e-mail: sin-
duscarne@fiemg.com.br; tributario@fiemg.com.br.

Fonte: FIEMG
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Homenagem Sinduscarne - Aniversariantes da Semana
 Dia 30 Eva Ionélia de Jesus Maia - Esposa de Cláudio Ney de Faria Maia
   Diretor Adjunto

 Dia 30 Alessandra Maria Rocha
   Esposa de Dylton Lyzardo Dias - Presidente

Eventos


