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SILEMG EM AÇÃO

AJUSTE FISCAL EM SP REFLETE NO SETOR EM MG
Por meio da Lei 17.293/2020, o Governo do Estado de São Paulo deu ênfase ao
denominado Pacote de Ajuste Fiscal, regulamentado pelos Decretos nº 65.252/20,
65.253/20, 65.254/20 e 65.255/20, que reduziu diversos benefícios fiscais.
Dentre os destaques para o setor lácteo, tivemos a redução dos percentuais de
crédito outorgado para queijos, requeijão e leite UHT, anteriormente fixado em
12% para percentuais que variam de 5,5% a 9.7%, conforme alíquota prevista para
operação interna ou interestadual. A mudança tem efeito temporário, de 15/01/21 a
01/04/21, quando será restabelecido o percentual de 12%.
“O segmento que já atua com margens apertadas sofrerá perdas significativas. As
novas regras acarretarão aumento nos preços dos produtos lácteos em São Paulo, o
que exigirá dos contribuintes a revisão dos seus planejamentos tributários e eventuais
possibilidades de discussão jurídica”, pontua Maurícia Veloso, coordenadora de
consultoria tributária da Lacerda Diniz e Sena Advogados.
Outra mudança será a revogação, a partir de 1º de abril de 2021, da redução da base de
cálculo prevista para as operações internas com queijos tipo muçarela, prato e minas.

NO DISTRITO FEDERAL
Entidades representativas da cadeia do leite uniram-se para a realização de
uma campanha de conscientização da sociedade e da classe política sobre a
importância nutricional, econômica e social do leite e seus derivados. Painéis
informativos foram instalados ao longo da via de acesso ao Aeroporto
Internacional de Brasília (DF), com o intuito de chamar atenção dos
parlamentares.
A iniciativa ressalta a união do setor lácteo para chamar a atenção sobre a
necessidade da manutenção da atual política tributária para as contribuições
do PIS e da Cofins, que está calibrada para a capacidade contributiva da
cadeia do leite brasileira.

Thiago Paternostro/G100

A ação foi realizada através de parceria entre o Silemg, o G100, Abiq, ABLV,
OCB, Viva Lácteos, Sindileite/BA, Sindileite/GO, Sindlaticínios/ES, Fundepec/
GO, Silems, Sindilat/RS, Sindileite/PR, Sindlat/RJ, Sindlat/RS, Sindileite,
Sindleite/SP, Sindileite/PR e Sindileite/SC.

EM DESTAQUE

DE OLHO NA QUALIDADE DO LEITE
A indústria de laticínios possui rigorosos testes de qualidade para garantir a qualidade
do leite utilizado na fabricação dos produtos. Um desses controles é feito pelo
Laboratório de Qualidade do Leite (LQL), da Embrapa Gado/Leite. Além de dar apoio
aos projetos de pesquisa da unidade, o laboratório presta serviços de análise de
amostras de leite cru para indústrias, cooperativas e produtores rurais.
“Os resultados obtidos nas análises realizadas pelo LQL servem a diferentes
propósitos, como avaliar a composição e qualidade higiênica do leite produzido e a
situação da mastite no rebanho, além de dar suporte à identificação de problemas
nutricionais e de manejo para melhor gerenciamento dos sistemas de produção.
No LQL, realizamos ensaios químicos e biológicos para avaliar a qualidade do leite”,
informa Julieta Silveira, responsável técnica do laboratório.
Outro meio de fiscalização é o Plano Nacional de Controle de Resíduos e
Contaminantes (PNCRC/Animal), que “visa à aplicação de testes de amostragem
de uma ampla gama de drogas veterinárias autorizadas e proibidas (incluindo
hormônios), agrotóxicos, contaminantes inorgânicos, micotoxinas e dioxinas”, detalha
Alessandro Guimarães, pesquisador da Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora.

NOVA TECNOLOGIA
Com foco na qualidade do leite, a ECO Diagnóstica é pioneira no mercado brasileiro
de testes rápidos. A nova aposta da empresa é o aplicativo Milk Farm ECO Teste, que
detecta resíduos de oito tipos diferentes de antibióticos no leite. A nova tecnologia foi
campeã da última edição do Ideas For Milk, realizado pela Embrapa Gado de Leite.

Divulgação Eco Diagnóstica

“O Ideas For Milk reúne técnicos, empresários, pesquisadores e jovens das melhores
universidades brasileiras a favor da inovação aberta com o objetivo de fomentar
soluções inovadoras para a cadeia produtiva do leite no Brasil. Somos muito gratos
ao Silemg, que está neste movimento desde o seu início”, ressalta o chefe-geral da
Embrapa Gado de Leite, Paulo Martins.

Clique aqui

e saiba mais sobre o Milk Farm Eco Test.

NOSSO ASSOCIADO

PAIXÃO NACIONAL
Os produtos Viçosa conquistaram mais uma
vez a confiança do consumidor: o Doce de
Leite foi por 10 vezes considerado o Melhor
Doce de Leite do Brasil, no Concurso Nacional
de Produtos Lácteos, realizado pela Empresa
de Pesquisa Agropecuária de MG (EPAMIG).

Divulgação

E o que já era bom ficou ainda melhor: a
marca lançou o Doce de Leite com Café. Essa
novidade é uma união dos bons sabores,
da “brasilidade” e do afeto diário em cada
colherada.

A Viçosa conta com uma equipe altamente
capacitada e utiliza matéria-prima de primeira linha,
seguindo rigorosos padrões técnicos. Além da linha de
doce de leite, a família de produtos é composta
também pelas linhas de iogurtes, manteiga,
requeijão cremoso, queijo muçarela e leite.

Divulgação

Aristides Fialho Dias, gerente administrativo dos Produtos Viçosa.
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