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Destaque

Já está disponível para consulta pública o projeto de 
Instrução Normativa que visa estabelecer regras sobre 
o recolhimento, transporte, processamento e desti-
nação de animais mortos e resíduos da produção pe-
cuária. Interessados em opinar sobre o tema podem 
enviar sugestões tecnicamente fundamentadas pelo 
Sistema de Monitoramento de Atos Normativos até 
29 de agosto.

Atualmente, não há legislação específica que atenda 
aos aspectos sanitários, ambientais, econômicos e im-
ponha regras e fiscalize esse descarte. Na ausência do 
regulamento, é comum produtores utilizarem técnica 
de compostagem, indicada pela Embrapa.

Segundo Carlos Fonseca, coordenador de qualidade 
regulatória do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, “existe demanda dos pecuaristas para 
resolver o tema, porque há acúmulo de resíduos nas 
propriedades. Há preocupação ambiental e sanitária, 
porque podem ser animais que morreram em virtude 
de alguma doença”.

Regras
O projeto de Instrução Normativa 
determina que, para encaminhar 
animais mortos a uma unidade 
de recebimento, transformação ou 
eliminação, a propriedade deve ter 
cadastro atualizado junto ao Siste-
ma Veterinário Oficial (SVO).

A exploração pecuária também 
deve ter um local específico para 
o recolhimento de cadáveres e re-

síduos da produção. O ambiente será de uso exclu-
sivo para a finalidade e deverá atender a condições, 
como estar fora das áreas utilizadas para o manejo da 
produção animal, afastado das demais instalações da 
propriedade. “O que se busca é a destinação correta e 
recolhimento com segurança”, explica Carlos Fonseca.

Já os veículos utilizados para o transporte desses ani-
mais deverão ser fechados, para que não ocorra derra-
mamentos, contato indevido com a carga ou exalação 
de odores, sendo dotados de estruturas mecânicas ca-
pazes de facilitar o carregamento e descarregamento, 
a fim de minimizar contato dos operadores. Além dis-
so, deverão ter os dizeres: “Uso exclusivo no transpor-
te de animais mortos e resíduos”.

Para as unidades de recebimento, as regras incluem 
serem registrados no SVO, disporem de responsável 
técnico com formação em medicina veterinária e pos-
suírem manual de condições e procedimentos higiê-
nico-sanitários e operacionais implantados e disponí-

Aberta consulta pública sobre descarte de carcaças e resíduos da pecuária
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veis. O controle oficial do trânsito de animais mortos 
será feito por meio do Documento de Trânsito de 
Animais de Produção Mortos (DTAM).  A emissão 
poderá ser feita pelo local de procedência, pelos ope-
radores do veículo transportador ou, ainda, pelo SVO.

Os produtos que forem gerados no processo de trans-
formação poderão ser utilizados como insumos na 
indústria química, de adubos, biodiesel, higiene e lim-
peza, entre outros.

Fonte: Ministério da Agricultura

BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 01/08/19
CEPEA: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/boi-gordo.aspx

Cotações

Mercado

FRANGO
Frango abatido Resfriado - KG / atacado             5,00
Frango Vivo - KG / Posto Granja - Média do Mercado - Frangos         3,40

Fonte: AVIMIG - Acesso em 01/08/19
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Após o primeiro dia de reuniões para tentar chegar a 
um acordo em torno da tabela de piso mínimo de fre-
te, caminhoneiros, transportadoras e embarcadores 
demonstraram otimismo na construção de um con-
senso até o fim da semana. Nesta terça, 30, as reuniões 
foram marcadas pela apresentação das propostas para 
a correção de valores pagos pelo transporte de carga 
por parte dos caminhoneiros.

Segundo os caminhoneiros, a resolução da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), suspen-
sa no dia 22 de julho, só trazia a previsão do custo 
mínimo para o frete, deixando de fora a remuneração 
do caminhoneiro autônomo pela carga transportada. 
A resolução suspensa determinava que o cálculo do 
piso mínimo passaria a considerar 11 categorias na 
metodologia.

Na quarta-feira, 24, o ministro da Infraestrutura, Tar-
císio Gomes de Freitas, disse que a proposta que está 
na mesa envolve a realização de “acordos coletivos” 
entre a categoria e transportadoras e embarcadores 
para resolver uma das principais reivindicações dos 
caminhoneiros, um ajuste no piso 
mínimo de frete de transporte ro-
doviário de cargas para prever a 
possibilidade de lucro para os ca-
minhoneiros autônomos.

De acordo com o ministro, os 
acordos devem ser fechados com 
cada um dos segmentos, inclusive 
para resolver demandas pontuais. 
A proposta de consenso também 
prevê a revisão dos custos míni-
mos da tabela a cada seis meses e 
que os acordos tenham periodici-
dade de um ano.

“A gente trabalhou esses dias todos em como seria 
a nossa projeção das 11 categorias, duas não vieram 
porque acham que o mercado ainda está colocando [o 
valor de frete correto], mas os demais apresentaram 
seus números”, disse após a reunião o presidente do 
Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga 
(Sinditac) de Ijuí (RS), Carlos Alberto Litti Dahmer.

“A gente apresentou os números e estamos aguardan-
do que venha o retorno do outro lado o mais breve 
possível para que a gente possa finalizar esse processo 
de negociação”, acrescentou.

Questionado se as negociações poderiam durar mais 
do que o esperado, Dahmer disse que a categoria está 
preparada, que a “bola” agora está com os outros seg-
mentos e que a finalização das negociações vai depen-
der do tempo de resposta de embarcadores e trans-
portadoras. “É difícil de ver o interesse do outro lado. 
De nossa parte, estamos preparados para tudo, tanto 
para que [o processo] seja rápido, quanto para demo-
rar um pouco mais”, afirmou. A avaliação otimista das 

Caminhoneiros dizem estar otimistas com acordo sobre tabela do frete
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negociações também foi compartilhada pelo vice-pre-
sidente do Sindicato das Empresas Transportadoras 
de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Rio de 
Janeiro (Sindiforça) Ailton Gomes. “Hoje os grupos se 
reuniram e cada um apresentou a sua proposta, tan-
to da parte de carga líquida, quanto dos autônomos e 
acredito que amanhã deve sair um fechamento. Se não 
sair, no mais tardar, sexta-feira devemos ter uma notí-
cia boa”, disse. Segundo Ailton Gomes, o segmento de 
transporte de granel líquido foi o que mais avançou. 

“Todas as categorias de hoje apresentaram os números 
e as tabelas de percentuais para ver se a gente chega 
a um denominador comum entre os embarcadores, 
transportadores e autônomos. A parte de carga líqui-
da já está praticamente feito, falta alguns detalhes só 
com os embarcadores”, afirmou. “Agora eles vão olhar 
os números que foram apresentados e amanhã a gente 
vai fazer o fechamento, pode ter um desacordo daqui 
ou de lá, mas deve sair tudo bem”, disse.

Fonte: Canal Rural

Para garantir a resposta rápida e o atendimento céle-
re a possíveis focos de febre aftosa, será realizado no 
Paraná, de 11 a 17 de agosto, o treinamento simulado 
em emergência para o atendimento à um foco de febre 
aftosa. O simulado faz parte do Plano Hemisférico de 
Erradicação da Febre Aftosa (PHEFA), com a Coor-
denação Técnica do Comitê Veterinário Permanente 
do Mercosul (CVP/Mercosul), Centro Pan America-
no de Febre Aftosa (Panaftosa) e apoio financeiro do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Além do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), irão participar todos os envolvi-
dos com a sanidade agropecuária do Brasil, incluindo 
produtores, representantes dos Serviços Veterinários 
Estaduais e da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e 
Uruguai. O simulado já foi notificado à Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE).  

Na área onde será realizado o simulado, há cerca de 
740 propriedades, sendo que no estado do Paraná 
existem 176.368 fazendas com bovinos e bubalinos. 
Segundo o coordenador de emergência zoosanitária 
do Ministério, Nilton de Morais, para o Brasil e os 

países da América do Sul, o simulado é uma oportu-
nidade para reforçar a cooperação e a capacidade de 
resposta em um território com status de livre de febre 
aftosa.

“Todos têm interesse que este simulado aconteça: o 
Mapa, para treinar os profissionais das Superinten-
dências Federais de Agricultura e dos Serviços Ve-
terinários Estaduais; o CVP/Mercosul e Panaftosa, 
para treinar veterinários de cinco países, e o Paraná, 
que poderá retirar a vacinação contra a febre aftosa 
a partir de novembro de 2019, de acordo com o Pla-

Brasil promove simulado para atendimento rápido a possíveis focos de aftosa
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Nos primeiros seis meses do ano, a ven-
da de carne para outros países aumentou 
25,5% na comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2018. No total, foram exporta-
das 827 mil toneladas. O principal com-
prador é a China. Os números fazem 
parte do levantamento da Secretaria de 
Comércio Exterior.

Luciano Pascon, diretor de um frigorí-
fico em Lençóis Paulista (SP) diz que a 
carne brasileira é muito bem aceita na 
China e que tem um padrão superior ao 
de outros concorrentes, como Argentina 
e Uruguai.

No ano passado, a exportação de carne bovina bra-
sileira para a China começou a acelerar por conta da 
febre suína africana, que atingiu rebanhos asiáticos. 
A opção foi o produto brasileiro, que se valorizou. A 
expectativa é que esse movimento continue forte nos 
próximos 5 anos. No primeiro semestre do ano, a ar-
roba atingiu o pico de R$ 159,00 em abril e foi a R$ 

144,00 em meados de junho. Os produtores contam 
com a melhora daqui para frente.

O economista Reinaldo Cafeo explica que se a eco-
nomia caminhar dentro da normalidade, os preços 
devem ficar mais estáveis. Já no caso de um eventual 
obstáculo nas exportações, a oferta de carne deverá 
ser direcionada para o mercado interno, onde o baixo 
poder aquisitivo das famílias é um problema.

Fonte: BeefPoint

Exportações de carne bovina atravessam bom momento

no Estratégico do Plano Nacional de Erradicação e 
Controle da Febre Aftosa (PNEFA) 2017/2026”, diz. 
O simulado vai abordar a teoria e a prática de como 
deve ser feito o diagnóstico, colheita de amostras, in-
vestigação epidemiológica, rastreabilidade, sistema de 
informação e registro de investigações, medidas de 
biossegurança, procedimentos de contenção e erradi-
cação de um foco de febre aftosa, seguindo as diretri-
zes do Plano Nacional de Contingência para a doença, 
integrante do PNEFA. Está prevista a participação de 
160 veterinários no simulado: 64 da Agência de De-
fesa Agropecuária do Paraná (Adapar); 12 da Argen-

tina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai;  37 do Mapa; 
38 dos Serviços Veterinários Estaduais e de todos os 
Estados brasileiros; 7 da Defesa Civil do Paraná e 2 da 
Prefeitura de São José dos Pinhais, região metropoli-
tana de Curitiba.

Na semana passada, dias 25 e 26, em Curitiba, foi rea-
lizada reunião com a Defesa Civil, Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná (Adapar) e SFA/PR, prepa-
ratória para os ajustes necessários à realização do si-
mulado.

Fonte: Minist[erio da Agricultura
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Parceria

Eventos

ESOCIAL NA PRÁTICA

Objetivo: Orientar sobre o sistema eSocial instituído pelo Dec. nº 8.373/214, que será implementado 
pelo governo como ferramenta de controle do cumprimento das obrigações trabalhistas, previ-
denciárias, contábeis e fiscais pelos empregadores/contribuintes; estudar os pontos impactantes 
da legislação que serão informados no eSocial preparando as empresas para a correta transição 
dos sistemas atuais para a nova ferramenta; revisar os procedimentos praticados em sua empresa 
para extinguir eventuais erros no cumprimento das obrigações acessórias das áreas trabalhista, pre-
videnciária, segurança e medicina ocupacional, contábil e fiscal; conhecer as regras legais e ope-
racionais para gerar as informações de acordo com o Manual de Orientação do eSocial a serem 
transmitidas, eliminando ou reduzindo passivos trabalhistas e fiscais.

Data: 20 e 21/08/2019 (terça e quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: SINDIJOIAS - Rua dos Goitacazes, n° 375 - Sobreloja - Centro, Belo Horizonte - MG

Investimento: R$280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2ZqfgK0

ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO

Objetivo: Desenvolver a comunicação e oratória enquanto profissional, a fim de melhorar 
a qualidade e relevância das informações transmitidas e recebidas. Preparo para apresen-
tações, palestras e aulas expositivas.

Data: 27 à 29/08/2019 (terça à quinta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Cidade Industrial – Contagem/MG

Investimento: R$350,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 500,00 para não as-
sociados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP

Saiba mais: http://bit.ly/2yw34eX


