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Destaque

Reconhece a equivalência do Serviço de Inspeção 
Estadual do Rio de Janeiro para adesão ao Sistema 

Brasileiro de Inspeção de Produtos de
Origem Animal - SISBI-POA

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, 
DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 
E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 21 do Anexo I do Decreto 10.253 de 
20 de fevereiro de 2020, tendo em vista o disposto no 
Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, na Instru-
ção Normativa nº 17, de 06 de março de 2020, e o que 
consta no processo nº 21044.000420/2020-10, resolve:

Art. 1º Reconhecer a equivalência do Serviço de Ins-
peção Estadual do Rio de Janeiro, para adesão ao Sis-
tema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal - SISBI-POA do Sistema Unificado de Aten-
ção à Sanidade Agropecuária - SUASA.

Art. 2º O Serviço de Inspeção Estadual do Rio de Ja-
neiro, terá seu escopo de adesão habilitado pelo De-
partamento de Suporte e Normas-DSN/SDA no siste-

PORTARIA Nº 108, DE 4 DE JUNHO DE 2020

 

ma eletrônico de cadastro de serviços de inspeção, o 
e-SISBI/SGSI, disponível no portal do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para incluir os 
estabelecimentos e produtos que integrarão o SISBI-
-POA.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL

Fonte: Diário Oficial
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 12/06/2020
https://www.scotconsultoria.com.br/cotacoes/boi-gordo/

SUÍNOS (R$/Kg)
BOLSA FECHADA A R$5,30

A Bolsa de Suínos do Estado de Minas Gerais (BSEMG) realizada nesta quarta-feira (10/06) devido ao 
feriado de Corpus Christi, entre representantes dos suinocultores e dos frigoríficos ACORDOU o valor 
de R$ 5,30 para a comercialização do quilo do suíno vivo no Estado.

O preço tem validade entre os dias 11/06 (quinta-feira) e  18/06 (quinta-feira), quando haverá nova 
negociação entre as partes.

 Fonte: ASEMG Acesso:12/06/2020
http://www.asemg.com.br/pagina-inicial/precos/suinos/

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,20
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,50

Fonte: AVIMIG - Acesso em 12/06/2020
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Crédito para os pequenos

Levantamento revela que, apesar impactada pela pandemia do novo coronavírus,
indústria resiste em demitir e 78% das empresas que desligaram empregados

acreditam que a medida será temporária 

Lançamos nesta quarta-feira, dia 
10/6, em Minas Gerais, o “Mo-
vimento Estímulo 2020”, com o 
objetivo de apoiar micro e peque-
nas empresas sufocadas pela CO-
VID-19 e que correm sério risco 
de quebrar. Estamos colocando à 
disposição deste segmento um cré-
dito no montante inicial de R$ 100 
milhões, com condições absoluta-
mente especiais de juros, prazos 
e burocracia zero. Ao assim fazer, 
nos associamos à iniciativa do em-
presário Eduardo Mufarej, ideali-
zador do Movimento e que tem em 
seu currículo notáveis realizações, 
entre elas o patriótico RenovaBR, 
criado para mudar a cena política 
brasileira por meio da seleção e 
eleição de candidatos verdadeira-
mente comprometidos com o país, 
contrários a práticas deletérias que 
há décadas penalizam a sociedade 
brasileira – o corporativismo, fi-
siologismo, demagogia e a corrup-
ção.

Lançado há pouco mais de um 
mês em São Paulo, o Movimento 
Estímulo 2020 já contabiliza re-
sultados significativos. Somados, 
os valores captados em Minas e SP, 
já são de R$ 130 milhões, com o 
atendimento de mais de duas cen-

tenas de empresas, de 14 setores de atividades, com 
a liberação de empréstimos R$ 80 mil em média. As 
empresas beneficiadas vão aplicar estes recursos em 
capital de giro, pagamento de salários de funcionários 
e fornecedores de insumos. Este socorro representa a 
preservação de milhares de empregos.

O Estímulo 2020 chegou a Minas pelas mãos dos em-
presários Eugênio Mattar e Rubens Menin, que são 
membros do Conselho Estratégico da FIEMG e nos 
trouxeram a ideia. Ambos fazem parte de um movi-
mento empresarial do qual podemos e devemos nos 
orgulhar – de profunda conexão com a sociedade, 
com ações de forte engajamento e responsabilidade, 
princípios importantes da filantropia. Aqui, no nosso 
estado, estamos trabalhando com objetivos ousados, 
a partir da criação de um fundo especial que já nasce 
com a expressiva soma de R$ 100 milhões de reais, in-
tegralizados pela doação de empresas mineiras e pela 
abertura de linha especial de crédito pelo Sicoob-Cre-
difiemg, cooperativa de crédito vinculada à Federação 
das Indústrias de Minas Gerais.

Os beneficiários são, necessariamente, empresas e em-
presários vitimados pela tragédia da COVID-19. Em-
bora lançado há menos de 24 horas, as perspectivas 
de resultados são de entusiasmar: cálculos feitos por 
Rubens Menin indicam que os recursos já captados 
são suficientes para atender a 1.200 empresas que vão 
gerar – ou preservar – pelos menos 60 mil empregos, 
entre diretos e indiretos. Empresas interessadas já po-
dem se candidatar. As condições são de fato especiais: 
juros máximos de 7% ao ano, carência de três meses e 
prazo de 18 meses. E com mais uma vantagem muito 
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especial: sem nenhuma burocracia. É só acessar o site 
www.estimulo2020.org.

Há, com certeza, razões objetivas para a preocupação 
com as micro e pequenas empresas e, via de consequ-
ência, a criação do Movimento Estímulo 2020.  No 
país, os nove milhões de micro e pequenos negócios 
são responsáveis pela geração de 27% do Produto In-
terno Bruto (PIB) – quase dois trilhões de reais. São 
responsáveis, igualmente, por cerca de 52% dos em-
pregos com carteira assinada e 40% dos salários pagos. 
Em Minas, são mais de dois milhões de micro e pe-
quenos negócios, com participação expressiva na ge-
ração de empregos, com carteira assinada e informais.

É importante registrar também a importância social 
dos micro e pequenos negócios, que são intensivos 
na geração de empregos e, por sua capilaridade, estão 
presentes em todas as regiões do estado. É igualmen-
te relevante assinalar que micro e pequenos negócios, 
formais e informais, são, na maioria das vezes, respon-
sáveis pelo primeiro emprego dos jovens, mineiros e 
brasileiros, que chegam ao mercado de trabalho. Um 
exemplo emblemático são as padarias. Não há, certa-
mente, entre os 5570 municípios brasileiros, um único 
que não tenha pelo menos uma padaria. Nos 853 mu-
nicípios mineiros não é diferente. Há exatos 15 dias, 

aqui mesmo neste espaço, publiquei o artigo “Tempos 
de Reconstrução”, informando à sociedade as ações 
desenvolvidas pela indústria mineira para atender 
a população na área da assistência médica, também 
com o apoio irrestrito e incondicional de empresas 
mineiras que se mobilizaram e se cotizaram para gerar 
recursos - superiores a R$ 100 milhões - destinados 
à construção de hospitais de campanha, aquisição e 
compra de respiradores, de álcool em gel e outros pro-
dutos prioritários neste momento. Felizmente, a situa-
ção da pandemia em Minas está sob controle, quando 
comparada a outras regiões do país.

O Movimento Estímulo 2020, como se vê, é o verso 
desta moeda. Na medida em que nos aproximamos 
cada vez mais do final da tragédia da COVID-19, é 
preciso preparar o ambiente para que as rodas da eco-
nomia e da indústria voltem a girar em toda sua ple-
nitude, cumprindo a missão de gerar riqueza para o 
país e empregos para os trabalhadores. Nesta direção, 
necessariamente, o melhor caminho é exatamente co-
meçar pelo apoio aos pequenos negócios. E é isso, exa-
tamente, que estamos fazendo ao lançar o Movimento 
Estímulo 2020. Com entusiasmo, confiança e a crença 
de que não há limites para pessoas e organizações que 
se empenham verdadeiramente em transformar a rea-
lidade na qual estão inseridos.

Fonte: FIEMG

As exportações do agronegócio mineiro totalizaram 
US$ 3,45 bilhões, no acumulado de janeiro a maio 
deste ano, com crescimento de 6,3% em relação ao 
mesmo período do ano passado. O setor também re-
gistrou crescimento de 24,0% no volume exportado, 
que totalizou 4,8 milhões de toneladas. O agronegócio 
respondeu por 33,6% das exportações totais do esta-

Exportações do agronegócio mineiro crescem no período de janeiro a maio

 Puxado pelo desempenho recorde registrado em maio, valor alcança US$ 3,45 bilhões. 
Agronegócio contribui com mais da metade do saldo da balança comercial mineira.

do, nos primeiros cinco meses. Em relação ao saldo da 
balança comercial, que é a diferença entre o valor das 
exportações e importações, o agronegócio alcançou 
US$ 3,2 bilhões, respondendo por 51,2% do saldo de 
todos os setores no estado e evidenciando a impor-
tância do agronegócio para a economia mineira. De 
acordo com a análise da Secretaria de Agricultura, Pe-
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cuária e Abastecimento (Seapa), com base nos dados 
do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Ser-
viços (MDIC), o cenário sinaliza que o comércio exte-
rior da produção agropecuária do estado vem se man-
tendo aquecido e competitivo. “A crescente demanda 
pela aquisição de alimentos e a necessidade latente da 
manutenção de estoques nesse período de pandemia, 
bem como o dólar alto, têm sido fatores importantes 
para o bom desempenho das vendas, que têm garanti-
do maior renda para o setor”, avalia a assessora técnica 
da Superintendência de Inovação e Economia Agríco-
la da Seapa, Manoela Teixeira de Oliveira.

Recordes em maio
De acordo com os dados analisados pela Seapa, a 
receita das exportações do agronegócio, no mês de 
maio, foi marcada pelo recorde na série histórica do 
comércio exterior de Minas Gerais. O valor alcançado 
de US$ 937,47 milhões foi 20% maior que o obtido 
em maio de 2011, quando o estado verificou o melhor 
desempenho nas transações.

Segundo Manoela Oliveira, o valor obtido no mês 
passado contribuiu para elevar a média mensal das 
exportações do agronegócio mineiro para US$ 690,36 
milhões. “Mantida essa cifra, o ano de 2020 pode res-
ponder pelo segundo melhor desempenho da série 
histórica, atrás somente de 2011, quando o valor al-
cançado foi de US$ 9,72 bilhões”, afirma.

O aumento das vendas ocorreu em um importante 
momento do cenário mundial, durante a pandemia 
da Covid-19, marcado por incertezas e conjuntura ad-
versa à retomada da economia. Esse fato demonstra a 
importância do agronegócio e corrobora com a quali-
dade dos produtos mineiros, o trabalho de abertura a 
novos mercados, bem como com o cumprimento das 
rígidas exigências sanitárias e de cuidados com a pre-
venção do novo coronavírus.

Líder das exportações
Principal produto da pauta de exportações do agrone-

gócio mineiro, o café representou 44,9% do total co-
mercializado, no período de janeiro a maio. O volume 
exportado foi de 11,1 milhões de sacas, que totaliza-
ram US$ 1,55 bilhão. Segundo a assessora técnica Ma-
noela Oliveira, o bom desempenho foi atrelado à alta 
do preço médio praticado no mercado internacional, 
que chegou ao patamar de US$ 2.327,42 a tonelada.

A colheita atual da safra, marcada pela bienalidade 
positiva em Minas Gerais, iniciou em maio e deve ga-
rantir bons negócios ao longo deste ano. O café mi-
neiro foi exportado para 79 países, liderados pelos 
Estados Unidos e a Alemanha, cujas importações au-
mentaram em 9,4% e 10,3%, respectivamente.

As exportações do complexo soja (grão, farelo e óleo) 
totalizaram US$ 876,48 milhões, com volume embar-
cado de 2,4 milhões de toneladas. O setor registrou 
crescimento tanto no valor (+27,9%) quanto no volu-
me (+32,7%). De acordo a assessora técnica da Seapa, 
mesmo nesse período de pandemia, a demanda chi-
nesa pelo grão manteve o crescimento e já ultrapas-
sou em cerca de US$ 180 milhões o valor obtido no 
mesmo período do ano anterior. “A safra recorde de 
soja em 2020, estimada em 5,9 milhões de toneladas, 
sinaliza que será um bom ano para as vendas do grão”, 
afirma Manoela.
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Eventos

O setor de carnes também permaneceu aquecido no 
período, registrando acréscimos no valor e volume. 
As carnes bovinas seguiram na liderança e representa-
ram 77% das vendas do segmento. A receita alcançada 
foi de US$ 296,54 milhões e 63 mil toneladas. O mer-
cado asiático manteve-se como principal destino das 
carnes bovinas do estado, com destaque para a China, 
Hong Kong, Rússia e Arábia Saudita. O mercado tam-
bém se manteve aquecido para as carnes suínas, com 
volume exportado de 8,6 mil toneladas (+117,6%), to-
talizando US$ 16 milhões (+139,9%).

O setor sucroalcooleiro (açúcar, álcool e demais açú-
cares) obteve receita de US$ 248,40 milhões com o 
embarque de 841,67 mil toneladas. Há grande expec-

tativa para o segmento neste ano, já que o Brasil é o 
principal fornecedor de açúcar para o mundo e Minas 
Gerais, encontra-se na 3ª posição do ranking nacio-
nal.

Diversificação
A variedade da pauta do agronegócio mineira permite 
que alguns produtos não tão tradicionais obtenham 
destaque, como foi o caso do segmento de rações para 
animais que registrou US$ 23,60 milhões e 29,7 mil 
toneladas, crescimento de 27,8% no valor e 39,7% no 
volume. No grupo animais vivos, a venda de bovinos, 
isoladamente, totalizou US$ 5,6 milhões, com cresci-
mento de 65,5%, na comparação com o mesmo perí-
odo de 2020.  

Fonte: IMA


