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Destaque

Temer sanciona MP do frete rodoviário e veta anistia a multas aplicadas durante
a greve dos caminhoneiros

Medida Provisória que instituiu tabela de preço mínimo do frete rodoviário fez parte do acordo para 
encerrar a greve. No Congresso, parlamentares incluíram perdão das multas. 

O presidente Michel Temer sancionou a medida 
provisória que instituiu a tabela com preços mí-
nimos para o frete rodoviário, mas vetou a anistia 
a multas de trânsito e judiciais aplicadas durante 
a greve dos caminhoneiros.

A sanção com o veto foi publicada na edição desta 
quinta-feira (9) do “Diário Oficial da União”. 

A MP foi publicada pelo governo em maio, como 
parte do acordo para encerrar a paralisação dos 
caminhoneiros, que por 11 dias bloqueou rodo-
vias e interrompeu o transporte de cargas, levan-
do o país a uma crise de abastecimento de ali-
mentos, combustíveis e outros produtos.

Multas
A anistia das multas, vetada por Temer, foi incluída 
na MP durante a tramitação no Congresso Nacional.
Durante a greve, o ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), atendendo a um pe-
dido da Advocacia Geral da União, impôs multa de 
R$ 100 mil por hora às empresas que estimulassem 
interdições de vias, além de multa de R$ 10 mil por 
dia para o motorista que obstruísse a pista.

Após o Congresso incluir na MP a previsão da anistia, 
a AGU recomendou ao presidente o veto do perdão 
das multas judiciais.

Tabela do frete
A medida provisória sancionada pelo presidente cria 
a política de preços mínimos do frete. Porém, caberá 

à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
calcular os valores, levando em consideração o tipo de 
carga, a distância, os custos de pedágio e preço do die-
sel.

Hoje está em vigor uma tabela do frete rodoviário edi-
tada em 30 de maio. A ANTT realizou consulta para 
colher sugestões a fim de aprimorar a metodologia 
para elaborar um nova tabela com preços mínimos.

A definição da tabela levou setores do agronegócio a 
acionarem o Supremo Tribunal Federal (STF) contra 
a medida.

O relator do caso, ministro Luiz Fux, realizou duas 
reuniões entre caminhoneiros e empresários, porém 
não houve acordo. Um novo encontro está previsto 
para o próximo dia 27.

Fonte: Globo Rural
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Cotações

Mercado

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 09/08/18

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 09/08/18

SUÍNOS

Fonte: ASEMG - Acesso: 09/08/18

Vacinação contra febre aftosa imunizou 97,32% do rebanho previsto

 

Balanço parcial da primeira etapa da campanha deste 
ano de vacinação contra a febre aftosa, realizada de 
1º a 30 de maio, que teve prorrogação de 15 dias em 
20 estados e no Distrito Federal, apontou que foram 
vacinados 97,32% do rebanho esperado de 201,1 mi-
lhões. A imunização alcança 195,75 milhões de bo-
vinos e búfalos. O dado preliminar foi apresentado 
pela Divisão de Febre Aftosa (Difa) do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A 
quase totalidade dos estados brasileiros já enviou seus 
relatórios de vacinação e a previsão é que a cobertura 
chegue a 98%. Nos últimos três anos este percentual 
vem sendo mantido.

A prorrogação do calendário de vacinação foi ne-
cessária porque a greve dos caminhoneiros afetou a 
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De pão de queijo à carne bovina: países impõem 20 barreiras a
exportações do Brasil, mostra estudo

 
De pão de queijo à carne bovina, os produtores e em-
presas do Brasil enfrentam 20 barreiras à exportação 
impostas por outros países no comércio internacio-
nal. O mapeamento foi feito pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) e divulgado nesta segunda-
-feira (6).

As barreiras são establecidas pelos países para difi-
cultar a importação de produtos de outras economias 

ou podem aparecer na forma de subsídio, dando be-
nefícios para as empresas locais. Contra o produto 
brasileiro, o estudo identificou barreiras sanitárias e 
técnicas, cotas tarifárias, concessão de subsídio, entre 
outras barreiras.

“O Brasil é mais afetado no setor da agroindústria 
porque é muito competitivo. Com isso, outros países 
estão criando normas e barreiras mais sofisticadas 

entrega de vacinas no 
comércio. A paralisa-
ção, realizada de 21 a 
30 de maio, compro-
meteu a distribuição 
no país, no período 
programado.

A segunda etapa de 
vacinação contra a af-
tosa será iniciada, na 
maioria dos estados, 
entre 1º e 30 de no-
vembro.

Todos os produtores 
do país devem vacinar 
seu rebanho bovídeo 
(bovinos e búfalos), com exceção do estado de San-
ta Catarina que é livre da febre aftosa sem vacinação. 
A dose da vacina, nessa próxima etapa, vai continuar 
contendo o volume de 5 ml.

A partir de novembro do ano que vem, se forem cum-
pridas todas as ações previstas no Programa Nacional 
de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA 2017-2026), 

terá início a suspensão gradual da vacinação obrigató-
ria no Acre, Rondônia, parte do Amazonas e do Mato 
Grosso, conforme calendário de suspensão do PNE-
FA.

A retirada completa da vacinação contra a aftosa, em 
todo o país, está prevista para o segundo semestre de 
2023.

Fonte: Ministério da Agricultura
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para conter o produto brasileiro”, afirma a gerente de 
Política Comercial da CNI, Constanza Negri Biasutti.
Das 20 barreiras contra o Brasil, 17 foram adotadas 
por economias que integram o G-20, grupo que reúne 

as 19 maiores economias do mundo e a União Euro-
peia.

“Quanto mais pró-ativo for o governo brasileiro, mais 
chances o Brasil tem derrubar essas barreiras”, diz 
Constanza. “É preciso mecanismos de diálogo. É pos-
sível superar este cenário nos ambientes bilaterais e 
multilaterais, por meio da OMC (Organizaçaõ Mun-
dial do Comércio) e pelos acordos de negociação.”

As medidas restritivas sobre aço e alumínio do Brasil 
adotas pelos EUA não foram incluídas no levantamen-
to porque, segundo a CNI, se trata de um movimento 
recente e os setores ainda não levaram a questão para 
a entidade.

Fonte: Globo Rural

Reflexos da greve dos caminhoneiros na economia
 

A greve dos caminhoneiros que começou no dia 21 
de maio e se estendeu até o dia 1º de junho, travou o 
escoamento da produção e afetou o abastecimento no 
país, trouxe prejuízos para as indústrias como eu ha-
via previsto e dito em algumas entrevistas que concedi 
na época e infelizmente se concretizou.

Os efeitos sobre a atividade econômica ainda estão 
sendo medidos, mas os indicadores divulgados des-
de a greve já refletem as perdas. De maio a junho, a 
indústria, o comércio e os serviços apresentaram que-
da. A inflação disparou, a arrecadação desacelerou, a 
prévia do PIB veio negativa. Num efeito cascata, com 
a paralisação do transporte, os preços foram pressio-
nados. Em junho, o IPCA (Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo) teve o maior resultado para o mês 
desde 1995.

Os alimentos e os transportes foram os que mais sen-
tiram o choque de preços. O grupo Alimentação e Be-
bidas subiu 2,03% no mês. Já nos Transportes houve 
alta de 1,58%, puxada pelo aumento nos preços dos 
combustíveis.

Dados divulgados pelo IBGE em julho mostraram 
que o setor industrial teve a 2ª maior queda mensal 
da série histórica. Em abril, a indústria havia crescido 
0,8% em relação ao mês anterior.

No mês, 24 dos 26 ramos industriais apresentaram 
resultado negativo. As quedas mais significativas fo-
ram registradas em veículos (-29,8%) e alimentos 
(-17,1%).

O saldo entre as exportações e importações brasileiras 
também foi afetado pela paralisação. Em maio, a ba-
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lança comercial fechou o mês com superavit de US$ 
5,98 bilhões. O resultado é 20% menor do que o ob-
servado no mesmo mês do ano anterior.

Segundo a Receita Federal, a queda na produção in-
dustrial foi o principal fator que prejudicou a arreca-
dação no mês. No período, os ganhos com o IPI (Im-
posto sobre Produtos Industrializados) caíram 14,28% 
em relação ao mês anterior.

Mas acredito eu que os efeitos colaterais sobre a eco-
nomia a curto prazo foram sugados pelo PIB. Depois 
do vendaval, agora é hora de colocar a casa em ordem 
pois deve começar a aparecer os resultados de recu-

peração nesses próximos meses. Vamos confiar que o 
pior já passou.

Fonte: Diário da Manhã

Menor oferta e mercado do boi gordo firme

 

Os compradores estão no mercado ofertando preços 
firmes pela arroba do boi gordo.

A oferta de boiadas nada exuberante colabora com 
este cenário.

Apesar de o consumo não ter apresentado crescimen-
to significativo, o escoamento de carne vigente tem 
permitido que as empresas trabalhem com as margens 
de comercialização acima da média histórica, consi-
derando as que desossam.

Atualmente, esta margem está em 23,3%, dois pontos 
percentuais acima da média histórica.

Na prática, o indicador aponta que mesmo com o con-
sumo conservador, há espaço para preços maiores.

No mercado atacadista de carne bovina com osso, o 
boi casado de bovinos castrados está com preços está-
veis e cotado, em média, em R$9,20/kg. Na compara-
ção anual, houve alta de 5,2%.

Fonte: Scot Consultoria
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