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Destaque

O presidente da da Associação de Frigoríficos de Mi-
nas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal (Afrig) 
disse que o preço da carne que é praticado nos super-
mercados não é caro. Em entrevista à live do Tempo, 
Sílvio Silveira afirmou que o setor não parou nesse 
período de pandemia, mas que não há crescimento 
da demanda porque bares, restaurantes e churrasca-
rias estão fechados. Silveira cobrou também um olhar 
com atenção do governo federal para o agronegócio, 
que, segundo ele, é quem está segurando o país nessa 
crise.

Como funciona o setor frigorífico aqui em Minas Ge-
rais, empregos gerados, quantas empresas e como ele 

‘O governo precisa olhar para o agronegócio’, diz presidente da Afrig

Sílvio Silveira, presidente da Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e
Distrito Federal, foi o convidado da Live do Tempo desta quarta-feira

está passando por esse 
momento? Nós tive-
mos sorte porque os 
abates suínos e bovi-
nos continuam a mes-
ma coisa, atendendo 
os açouques e a todos 
os segmentos, não 
deixamos faltar carne. 
Apesar de o comércio 
não estar muito bom, 
continuamos traba-
lhando.

Em grandes cidades, 
como Belo Horizonte, 
as pessoas não estão 
saindo de casa, mas es-
tão consumindo mais. 

Supermercados até apontam aumento nas vendas em 
função disso. O setor sentiu aumento de demanda 
nesse período? Não foi assim não. Muitos frigoriífi-
cos até diminuíram os abates, outros mantiveram, não 
teve excesso de nada. O centro de Belo Horizonte está 
fechado, as casas de carnes no centro não estão ven-
dendo quase nada, nos bairros está vendendo mais. 
Quem tem consumo maior são restaurantes, bares, 
churrascarias e estão fechados. Povo está consumindo 
mais é em casa mesmo. Mas o comércio de modo ge-
ral caiu um pouco.

Leia a entrevista na íntegra: https://bit.ly/3hHSh6F

Fonte: O Tempo
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 19/06/2020
https://www.scotconsultoria.com.br/cotacoes/boi-gordo/

SUÍNOS (R$/Kg)

 Fonte: ASEMG Acesso:19/06/2020
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         3,65

Fonte: AVIMIG - Acesso em 19/06/2020
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Medidas Tributárias – Covid-19: União
Transação excepcional: nova modalidade prevê descontos e condições facilitadas de entrada

 

Como informamos ontem foi edi-
tada pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) a Porta-
ria PGFN nº 14.402, de 16.06.2020 
- DOU de 17.06.2020, que regula-
mentou a Transação Excepcional na 
cobrança da dívida ativa da União, 
em função dos efeitos da pandemia 
pelo novo coronavírus na capacida-
de de geração de resultados da pes-
soa jurídica e no comprometimento 
da renda das pessoas físicas.

Segundo consta do site da PGFN na 
internet, a nova modalidade estará 
disponível para adesão, no portal 
REGULARIZE, a partir de 1º de 
julho até 29 de dezembro de 2020. 
Os benefícios – como entrada redu-
zida, descontos e prazos diferencia-
dos – serão concedidos conforme a capacidade de pa-
gamento do contribuinte, para dívidas de até R$ 150 
milhões.

Vale destacar que a Transação Excepcional não abran-
ge débitos junto ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), do Simples Nacional e de multas 
criminais; e, no caso de débitos superiores a R$ 150 
milhões, o contribuinte deverá recorrer ao Acordo de 
Transação Individual para negociar.

CONTRIBUINTES CONTEMPLADOS

A Transação Excepcional é destinada aos débitos con-
siderados pela PGFN de difícil recuperação ou irre-
cuperáveis. Para essa verificação, será avaliada a ca-
pacidade de pagamento do contribuinte, levando-se 
em consideração  impactos econômicos e financeiros 
causados pela pandemia.

SAIBA MAIS [ https://bit.ly/2BjboDE ]

Fonte: FIEMG
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Mais do que trabalhar a diversificação econômica do 
Estado, assunto discutido há décadas, é preciso agre-
gar valor às cadeias produtivas dos setores que histori-
camente ancoram a pauta exportadora mineira.

Para isso, entes públicos nas esferas federal e estadual 
trabalham em conjunto para expandir os horizontes e 
colocar Minas Gerais cada vez mais na vanguarda do 
desenvolvimento e atração de investimentos estran-
geiros para o País.

Este foi o assunto central do webinar Investimentos e 
Comércio Exterior – Minas Gerais, promovido pela 
vice-governadoria do Estado, com participação da 
Agência Brasileira de Exportações e Investimentos 
(Apex Brasil), Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG) e Agência de Promoção de Investi-
mento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi).

De acordo com o Assessor de Investimentos Inter-
nacionais da Vice-Governadoria do Estado de Minas 
Gerais, Thiago Almeida, a proposta do encontro foi 

Estado necessita agregar valor às cadeias setoriais nas exportações

  

abordar a potencialidade econômica do 
Estado, bem como as ações das diferentes 
entidades do governo que atuam no forta-
lecimento do comércio exterior mineiro, 
como oportunidades de comércio e inves-
timento realizados recentemente.

“A proposta inicial era mostrar o panora-
ma destes temas. Num segundo momen-
to, daremos continuidade ao debate com 
a participação de representantes dos mais 
diversos setores que compõem a cadeia 
produtiva de Minas Gerais, dando ênfase 
a questões como a internacionalização de 
empresas, a importância dos setores tradi-

cionais e dos integrantes da chamada nova economia. 
Vamos incluir também outras entidades e entes fede-
rados”, adiantou. Sob esta perspectiva, a Apex-Brasil 
apresentou um estudo inédito sobre as potencialida-
des econômicas de Minas, nos campos do investimen-
to estrangeiro direto e comércio exterior, concluído 
em 2019, com panorama completo da economia mi-
neira e seu potencial exportador.

Segundo o gerente de inteligência de mercado da 
Agência, Igor Celeste, o diagnóstico contribui para o 
processo de formulação de políticas públicas para o 
comércio exterior e setor de investimentos no Estado. 
Além disso, oferece conteúdo relevante para a tomada 
de decisões das empresas, ao relacionar os principais 
locais de destino das exportações mineiras, setores de 
maior potencial para exportação e análise do fluxo de 
investimento externo.

SAIBA MAIS [ https://bit.ly/3ddUfIv ]

Fonte: Diário do Comércio
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A Austrália anunciou nesta segunda-feira (15) que 
reduziu em 1,5% a previsão de exportação de carne 
bovina à China na temporada de 2020/21. A atitude 
da Austrália vem acompanhada de uma escalada de 
tensão comercial entre os dois países. Em abril, o go-
verno australiano pediu aos membros da OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde) que apoiassem uma 
investigação independente sobre a origem do novo 
coronavírus. Em maio, o governo chinês suspendeu 
as exportações dos quatro principais exportadores 
australianos de carne bovina, alegando problemas de 
rotulagem.

Em entrevista à Sputnik Brasil, a economista Anapau-
la Iacovino, especialista em agronegócio, professora 
da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado), 
disse que a medida australiana pode beneficiar o setor 
agropecuário brasileiro.

“Não há a menor dúvida de que o Brasil pode se bene-
ficiar dessa questão, o Brasil é um player importante 
nesse setor e já no ano passado, quando houve a ques-
tão da peste suína, as exportações brasileiras de carne 
suína para a China cresceram mais de 160%. Houve 
uma epidemia que abateu-se sobre o rebanho chinês 
e o Brasil no ano passado já se beneficiou, não só na 
questão da carne suína, mas na verdade nós aumen-
tamos o volume de vendas para aquele país no ano 
passado. O Brasil tem todas as condições de se bene-
ficiar, tanto em termos de volume exportado, quanto 
em termos de preço”, disse à Sputnik Brasil. Segundo 
a economista, o Brasil teria condições totais de arcar 
com o aumento de demanda. “Preparo nós temos sim, 
o segmento brasileiro é bastante competitivo e tem 
plenas condições de dar conta, então em relação ao 
setor em si e sua capacidade de se reorganizar para 
atender essa mudança de conjuntura tem plenas con-
dições”, afirmou. No entanto, Anapaula Iacovino cha-

Redução de exportação de carne australiana à China pode beneficiar o Brasil,
diz economista

  

ma atenção para o fato de que o Brasil ainda está en-
frentando a pandemia da COVID-19, tem registrado 
números altos de novos casos confirmados e de óbitos 
e isso faz com que o país corra o risco de continuar 
com os frigoríficos fechados por muito tempo, dimi-
nuindo a oferta de carne bovina. “A gente não pode 
perder de vista é que também o Brasil está atraves-
sando essa pandemia, os números das vítimas seguem 
sendo crescentes, então a gente não pode perder de 
vista que assim como outros frigoríficos no mundo 
estão fechados porque os trabalhadores não têm con-
dições de operar, o Brasil também pode ser vítima se 
não fizer um trabalho bem adequado de evitar que a 
oferta seja toda prejudicada”, explicou.

Outro ponto destacado por Iacovino é o fato de que 
integrantes do governo do presidente Jair Bolsonaro 
já terem atacado a China e isso pode trazer consequ-
ências econômicas negativas para o Brasil. “Represen-
tantes do governo já deram declarações desagradáveis 
sobre a China, então talvez a questão diplomática 
precisa ser cuidada, precisa ser vista com mais delica-
deza, porque a China é um importantíssimo parceiro 
comercial do Brasil e tudo que nós não precisamos é 
de palavras impensadas que possam levar a um pro-
blema comercial”, completou.

Fonte: BeefPoint
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Homenagem Sinduscarne - Aniversariantes da Semana
 Dia 21 Angela Maria Assis Duarte
    Esposa de Rosano Procópio Duarte - Conselheiro Fiscal - Efetivo

 Dia 25 Wellington Benvenuti Couto - Contador

Eventos


