Boletim DOU – 08 de Agosto
1 – Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário – Portaria nº
493, de 7 de Agosto de 2018
Informa aos agentes ﬁnanceiros, operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar – Pronaf, os produtos que tem direito e o valor dos bônus de desconto a ser concedido nas
operações e parcelas de crédito rural que serão objeto de pagamento ou amortização pelos mutuários
no período de 10 de agosto de 2018 a 09 de setembro de 2018.
Dos produtos mencionados em Portaria, destacam-se:
Batata;
Cana-de-açúcar;
2 – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Portaria nº 1.066, de 6 de Agosto de
2018
Aprova o Documento Base para a Estratégia, que deﬁne os eixos estruturantes para abertura,
ampliação e promoção no mercado internacional do agronegócio brasileiro, pela qual o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento reaﬁrma o compromisso de ampliar a competitividade do setor,
a geração de divisas cambiais e a produção e disseminação de informações agropecuárias.
Para o objetivo estratégico de abertura de novos mercados foram identiﬁcados sete grandes Eixos
Estruturantes, suas diretrizes e respectivas ações a serem ponderadas, observadas e priorizadas na
gestão e relacionamentos para atuação no comércio agrícola internacional.
Eixo 01 – Identiﬁcação de novos destinos e produtos;
Eixo 02 – Superação de barreiras;
Eixo 03 – Realização de acordos;
Eixo 04 – Crédito ao Exportador e novos programas;
Eixo 05 – Agregação de valor;
Eixo 06 – Logística;
Eixo 07 – Disseminação do conhecimento.
Dos dispositivos descritos em Portaria, destacam-se:
a agropecuária brasileira;
produção agropecuária;
o agronegócio brasileiro e as exportações;
estratégia e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU;
orientação estratégica;
estrutura da estratégia nacional;
objetivos estratégicos;
Eixos Estruturantes.
Saiba mais
O Mapa instituiu a Estratégia para Abertura, Ampliação e Promoção no Mercado Internacional do
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Agronegócio Brasileiro 2019-2022 em julho 2017. A intenção do ministério era de, após a sua
aprovação, deﬁnir as estratégias para a política de relações internacionais no setor, por meio de
comissões especializadas. Como parte da iniciativa, estava também a promoção de consulta à
sociedade a ﬁm de obter contribuições para o projeto.
A Estratégia tem o objetivo de fomentar novos mercados para a produção brasileira e ﬁrmar o Brasil
como um país exportador de produtos de alta qualidade e sustentáveis.
3 – Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços / Secretaria de Comércio Exterior
– Circular nº 34, de 7 de Agosto de 2018
Abre consulta pública para posicionamento do setor privado brasileiro quanto a negociações
comerciais com Singapura.
As manifestações deverão ser encaminhadas por meio digital ao endereço eletrônico
consultas@mdic.gov.br.
Para a obtenção de informações complementares sobre o processo negociador e a presente consulta
pública, deverá ser consultada a página http://www.mdic.gov.br (Comércio Exterior > Negociações
Internacionais > Acordos em Negociação > Mercosul/Singapura).
4 – Ministério do Meio Ambiente – Portaria nº 312, de 6 de Agosto de 2018
Altera a composição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN.
5 – Ministério do Trabalho / Secretaria De Inspeção Do Trabalho – Portaria nº 746, de 7 de
Agosto de 2018
Criar Grupo de Trabalho, no âmbito da Secretaria de Inspeção do Trabalho, com o objetivo de estudar,
discutir e apresentar proposta para prevenção de acidentes motivados por excesso de jornada de
trabalho dos motoristas de transporte de carga e de passageiros.
A Coordenação do Grupo de Trabalho ﬁcará a cargo do Auditor-Fiscal do Trabalho Celso Amorim
Araújo.
O Grupo de Trabalho terá prazo de 90 dias para apresentação dos resultados à Secretária de Inspeção
do Trabalho.
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