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FIESP ENTRA COM AÇÃO NA
JUSTIÇA PARA DERRUBAR O 
AUMENTO DE ICMS EM SP

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 08/12/2020
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Fiesp entra com ação na Justiça para derrubar aumento de 
ICMS em SP

Diretor jurídico da entidade afirma que lei aprovada no estado não é constitucional 
e que não faz sentido do ponto de vista econômico

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) entrou com uma ação 
direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça para derrubar os aumentos 
de ICMS sobre insumos agropecuários. De acordo com o diretor do departamento 
jurídico da entidade, Helcio Honda, a criação de novos tributos não pode ser atribuí-
da ao poder Executivo como propõe a lei aprovada em São Paulo.

Além de não ser constitucional, segundo Honda, também não é interessante do 
ponto de vista econômico ter aumento de carga tributária, principalmente de pro-
dutos agropecuários. Estudos da entidade dizem que o impacto nos preços dos 
produtos é estimado, em média, entre 3% e 4%. Nas carnes, pode chegar a 9%.

• Defensivos: indústria deve repassar ao produtor custo extra de R$ 50 mi com
cobrança de ICMS em SP

• Governo de SP prometeu rever parte do aumento de imposto, diz Faesp

Aumentar a arrecadação de ICMS também não é um bom argumento do governo, 
afirma Honda, já que a captação de impostos pelo estado está maior em relação a 
2019.

O diretor do departamento jurídico da Fiesp termina dizendo que outras entidades
e setores podem entrar com ações individuais na Justiça para pressionar o governo.

Fonte: Canal Rural

Preços do milho e da soja recuam, afirma Cepea

O movimento de queda nos preços do milho ganhou força neste início de dezembro
na maior parte das regiões, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP. Segundo os analistas, isso acontece
porque os vendedores estão mais flexíveis nos valores de negociação.

Por outro lado, os pesquisadores do Cepea apontam que os compradores se 
mantêm retraídos do mercado, atentos especialmente ao retorno das chuvas, que 
trouxe otimismo e perspectivas de maior oferta nos próximos meses. 

De 27 de novembro a 4 de dezembro, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa (Campinas, 
SP) caiu 5,7%, fechando a R$ 74,69/saca de 60 kg na sexta-feira (4).

MELHORA NO CLIMA E QUEDA DO DÓLAR

A melhora no clima e a queda na cotação do dólar favoreceram ainda mais a retra-
ção nos preços da soja, de acordo com o Cepea. O Indicador ESALQ/BM&FBovespa 
Paranaguá (PR) caiu 6% entre 27 de novembro e 4 de dezembro, a R$ 152,50/sc na 
sexta-feira (4).

O Indicador CEPEA/ESALQ Paraná cedeu significativos 7,9%, a R$ 148,37/sc de 60
kg na sexta. Segundo pesquisadores do Cepea, a pressão vem da desvalorização do
dólar frente ao Real, da melhora nas condições climáticas na América do Sul e da
menor demanda neste período de entressafra.

Além disso, alguns vendedores optaram por negociar parte dos estoques, mas a 
liquidez se manteve baixa, porque compradores estão retraídos, à espera de novos 
recuos.

Fonte: suinoculturaindustrial.com.br

Foi realizada a entrega de um dos prêmios sorteados na palestra "Pontos não negociá-
veis na preparação das leitoas" promovida em parceria com a empresa Vetanco!
Parabéns à todos os contemplados!!

Equipe APCS | CSP

APCS | CSP esteve reunida na data de hoje (08/12) com a empresa M.Cassab Nutrição e 
Saúde Animal para uma "Rodada de Negócios" com o tema - Ácidos Orgânicos, minis-
trado pela Consultora Técnica Comercial, Carolina Dias Fernandes.

ACOMPANHAMENTO 
BPF

MERCADO DE GRÃOS

Ontem (07/12) nossa Coordenadora de Qualidade (Carolina Kikuchi) realizou mais 
uma visita de acompanhamento de BPF (Boas Práticas de Fabricação) nas fábricas 
atendidas pelo CSP. A visita foi realizada na Fazenda Santa Rosa (Grupo Soft Pig) 
localizada em Leme - SP.

“Nesta segunda dia 07 de dezembro de 2020, recebemos mais uma 
consultoria de Boas Práticas de Fabricação –BPF aplicada à 
Fábrica de Ração, em parceria com o CSP. Já possuimos um 
programa de qualidade instalado, mas sempre é necessário revi-
sar e verificar se estamos atendendo corretamente as normas e 
como podemos melhorar nossos trabalhos, com objetivo de 
manter a garantia da qualidade dos procedimentos e níveis nutri-
cionais. Receber a visita da Coordenadora de Qualidade do CSP 
Carolina Kikuchi é um grande apoio para aperfeiçoar nossos 
processos com a visão de uma profissional qualificada.”

Antônio Carlos Pereira (Gerente de Produção), Carolina Kikuchi (Cood. Qualidade CSP), Luciane G. de M. Massaferro (Veterinária)

Rafaela Ramires - Empresa Vetanco, Claudinei Alves de Oliveira Filho - sorteado pela Faz. Nápoles e Carolina Prigol - Empresa Vetanco.

Depoimento de Luciane Gomes de Moraes Massaferro
Médica Veterinária – Fazenda Santa Rosa

0:00

Depoimento do Sr. Antônio Carlos Pereira
Gerente de Produção da Santa Rosa

http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/antonio_08122020.mp3
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AVESUI 2021

13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

PORK EXPO

26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br
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http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://softpig.com.br/
http://cowpig.com.br/
http://www.grancorte.com.br/grancorte/
http://frigodeliss.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.vitamix.com.br
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
http://biosyn.com.br/

