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Destaque

O governo intensificou os 
diálogos com as autoridades 
chinesas para tentar reverter 
a suspensão das exportações 
de carnes de frigoríficos bra-
sileiros devido ao registro de 
casos da Covid-19. A minis-
tra da Agricultura, Tereza 
Cristina, conversou nesta 
quarta, 1º, com o embaixa-
dor da China em Brasília, 
Yang Wanming, por video-
conferência.

A ministra reforçou que as 
medidas sanitárias adotadas 
pelas indústrias garantem 
a segurança dos alimentos 
vendidos para a Ásia e que 
não há evidência científica 
que indique a carne como 
possível vetor do novo coronavírus. Na semana pas-
sada, os chineses bloquearam temporariamente os 
embarques de três frigoríficos em Mato Grosso e Rio 
Grande do Sul com receio de um novo surto da pan-
demia em pequim.

Tereza Cristina afirmou que os trabalhadores diag-
nosticados com o novo coronavírus são afastados 

Governo brasileiro tenta reverter suspensão das exportações da China

 A ministra Tereza Cristina teve uma reunião com o embaixador chinês em Brasília para
tentar avançar nas conversas sobre transações comerciais

dos estabelecimentos e não mantêm contato com os 
produtos exportados para a China. Para o comenta-
rista Miguel Daoud, essa nova rodada de negociações 
com a China faz parte de um jogo de interesses que 
envolve, entre outras coisas, a intenção da China em 
ser a fornecedora para a tecnologia 5G de telefonia ce-
lular para o Brasil. O correto, segundo ele, é o Brasil 
conseguir dialogar, principalmente com os parceiros 
comerciais.

Fonte: Canal Rural
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 03/07/2020
https://www.scotconsultoria.com.br/cotacoes/boi-gordo/

SUÍNOS (R$/Kg)

 Fonte: ASEMG Acesso:03/07/2020
http://www.asemg.com.br/pagina-inicial/precos/suinos/

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,50
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,70

Fonte: AVIMIG - Acesso em 03/07/2020
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Foi publicado no Diário Oficial do Estado de 
Minas, de 1º de julho de 2020, o Decreto n.º 
47.996/2020 que estabelece em caráter excepcio-
nal a possibilidade de reparcelamento de saldo 
remanescente de crédito tributário com os be-
nefícios previstos no Decreto nº 46.817, de 10 de 
agosto de 2015 (Programa REGULARIZE).

O referido Decreto afastou a regra prevista 
no artigo 12, do Decreto nº 46.817/2015 que 
impedia a concessão de mais de um reparcela-
mento. Deste modo, mesmo os contribuintes 
que já tenham solicitado reparcelamento do 
saldo remanescente no passado poderão soli-
citar agora novo reparcelamento.
 

Reparcelamento de saldo remanescente no regularize

O pedido deverá ser feito, no SIARE, até o dia 31 de 
agosto.

Em junho, o preço médio da arroba da carne bovina 
negociada no atacado da Grande São Paulo seguiu su-
perior ao do animal para abate (Indicador CEPEA/
B3, mercado paulista), contexto que vem sendo ve-
rificado, em termos gerais, desde o encerramento de 
2016. No entanto, essa vantagem diminui bastante no 
mês. Segundo pesquisadores do Cepea, isso evidencia 
que o ritmo de alta dos preços do boi está acima do 
observado para a carcaça, o que, por sua vez, pode es-
tar atrelado ao recente enfraquecimento da demanda 
brasileira pela carne, diante do menor poder de com-

BOI/CEPEA: vantagem da carne sobre boi se reduz em junho

 

pra da população, que deve estar em busca de proteí-
nas mais competitivas. Segundo dados do Cepea, em 
junho, a diferença entre os preços da arroba do animal 
e da carcaça casada foi de apenas 1,18 Real/@, com 
vantagem ainda para a carne negociada no atacado. 
Essa é a menor diferença desde agosto de 2018, quan-
do esteve brevemente negativa, em 0,4 Real/@, ou seja, 
com a arroba do animal negociada acima da carne no 
atacado. Como comparação, em junho do ano passa-
do, a diferença era de 10,24 Reais/@, com vantagem 
para a carne no atacado.

Fonte: Cepea | www.cepea.esalq.usp.br
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Alteradas disposições sobre a permissão de utiliza-
ção de crédito acumulado
 
Publicado no Diário Oficial do Estado, de 03.07.2020, 
o Decreto n.º 48.000/2020 que altera o Anexo VIII do 
Regulamento do ICMS – RICMS, que trata das dis-
posições sobre a permissão de utilização de crédito 
acumulado.
 
Citado decreto altera a redação do inciso II do art. 
8º-B do Anexo VIII do RICMS-MG/2002, de manei-
ra a aperfeiçoar a utilização e transferência do crédito 
acumulado com a finalidade de pagamento de crédito 
tributário relativo ao ICMS, inclusive multas, juros e 
demais acréscimos, parcelado ou não, lançado ou es-
pontaneamente denunciado, inscrito ou não em dívi-
da ativa, ajuizada ou não a sua cobrança.
 

De acordo como o novo dispositivo, a transferência 
ou a utilização ficam condicionadas a que o interes-
sado efetue o pagamento em moeda corrente, à vista, 
ou requeira o parcelamento de valor correspondente 
a no mínimo:

1- 30% do valor do crédito tributário, nas hipóteses 
previstas no inciso I do art. 3º, no inciso I do art. 6º e 
no inciso III do § 3º do art. 27, todos do Anexo VIII 
do RICMS-MG/2002;

2- 60% do valor do crédito tributário, nas hipóteses 
previstas no inciso II do art. 2º, na alínea “b” do inciso 
I e no inciso VI do art. 5º e no inciso IV do § 3º do art. 
27, todos do Anexo VIII do RICMS-MG/2002.
 
SAIBA MAIS [ https://bit.ly/3eVOMYA ]

Fonte: FIEMG

A receita e quantidade obtidas com exportações de 
carnes bovina e suína em junho cresceram em rela-
ção a junho do ano passado; já a carne de frango teve 
retração, conforme dados divulgados nesta quarta, 1º, 
pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Mi-
nistério da Economia.

Os embarques externos de carne bovina fresca, refri-
gerada ou congelada somaram 152,47 mil toneladas 
em junho deste ano, 33,1% acima das 114,51 mil tone-
ladas de igual mês do ano passado.

A receita totalizou US$ 655,47 milhões no mês pas-
sado, alta de 48,2% sobre os US$ 442,11 milhões de 

Exportação de carne bovina e suína tem desempenho positivo; a de frango cai

Dados foram apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex)
do Ministério da Economia

igual mês de 2019. O preço médio da carne bovina na 
exportação alcançou US$ 4.298,90/tonelada, ante US$ 
3.860,80/t de junho do ano passado.

As exportações de carne suína fresca, refrigerada ou 
congelada também cresceram em relação a igual perí-
odo do ano passado. Somaram 87 mil toneladas, um 
aumento de 53,9% sobre as 56,5 mil toneladas de ju-
nho de 2019.

As vendas externas do produto geraram um fatura-
mento de US$ 187,8 milhões no mês passado, ante 
US$ 129,72 milhões em igual mês de 2019, aumento 
de 44,7%. 
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O preço médio variou negativamente, saindo US$ 
2.293,50/t (junho/2019) para US$ 2.158,60/t (ju-
nho/2020).

A carne de frango (carnes de aves e suas miudezas 
comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas), por 
sua vez, teve desempenho inferior no comparativo.

Os embarques brasileiros em junho totalizaram 320,81 
mil toneladas, recuo de 13,2%% na comparação com 
as 369,73 mil toneladas de igual mês de 2019. 

A receita com as exportações de frango somou US$ 
408,23 milhões, um recuo de 32,1% em relação a ju-
nho do ano passado, quando havia alcançado US$ 
601,68 milhões. 

O valor médio de venda em junho deste ano foi de 
US$ 1.272,50 por tonelada, um recuo de 21,8% ante 
os US$ 1.627,40 de um ano antes.

Fonte: InfoMoney
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Eventos

Homenagem Sinduscarne - Aniversariantes da Semana
 Dia 03 Cláudia Márcia  Domingues - Esposa de Cássio Braga Dos Santos
    Delegado Junto ao Conselho de Representantes da FIEMG - Suplente

 Dia 04 Jamilson Soares Ferreira - Conselheiro Fiscal - Suplente

 Dia 07 Thaisa Silva - Diretora Adjunta

sinduscarne@fiemg.com.br


