
RASTREABILlDADE

ABC pleiteia credenciamento
Por meio de requerimento ao Ministério

da Agricultura, a diretoria da ABC
formalizou sua intenção de tornar-se

entidade certificadora do Sistema Brasileiro
de Identificação e Certificação de Origem

Bovina e Bubalina - Sisbov, que

deverá estar implantado até junho.
A documentação, encaminhada em
fevereiro último, inclui o método e a
tecnologia a serem utilizados. Seguindo
a tendência mundial, a ABC deverá optar
pelo "brinco eletrônico". (Pág. 3)
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Novos representantes no MS e interior de SP (Pág. 4)
I

Sociedade Rural tem novo presidente

o ministro Pratini de Moraes (esquerda) compareceu à posse de Almeida Sampaio

João de Almeida Sampaio Fi-
lho é o novo presidente da Soci-
edade Rural Brasileira, em subs-
tituição a Luiz Marcos Suplicy
Hafers. A posse ocorreu no dia
25 de fevereiro. Paulistano, eco-
nomista, 36 anos de idade, João
de Almeida Sampaio Filho tem
propriedades rurais, no Paraná e
no Mato Grosso. E empresário
também nos setores de borracha
e de farmoquímica, em Barretos,
SP. Ele preside a Comissão Naci-
onal da Borracha, da Confede-
ração Nacional da Agricultura e
Pecuária. (Pág. 4)

Mais riscos
para o leite?
Crise na Argentina não pode
ameaçar o produtor brasileiro.
(Editorial; pág. 2)

Hereford prepara
congresso mundial
Criadores brasileiros participarão
do evento na Austrália.
(Pág. 4)



Editorial

Mais riscos para o leite?
o já combalido e sacrificado

setor de produção de leite in
natura no Brasil passou por um
momento de provocar arrepios e
aumentar o desãnimo em feve-
reiro último. Em razão da crise
pela qual passa a Argentina, o
governo brasileiro divulgou sua
intenção de eliminar barreiras e
cotas para a importação de pro-
dutos do país vizinho. Estaria in-
cluída a eliminação - ou a redu-
ção de valor - do acordo que
estabelece o preço mínimo da to-
nelada do leite em pó em US$
1,9 mil. O assunto estava na pau-
ta da visita que Fernando
Henrique Cardoso fez a Buenos
Aires nos dias 17 e 18 do mês
passado.

Providencialmente, porém, o
governo brasileiro resolveu voltar
atrás. Ainda no dia 17, o ministro
Pratini de Moraes afirmara que
"essa questão é inegociável, pois
haveria uma invasão do leite ar-
gentino no Brasil" (Folha de
S.Paulo, de 18/02/2002).

Era o mínimo que se podia es-
perar Segundo informou o presi-

dente da Associação Gaúcha de
Laticinistas, Ernesto Krug, por meio
de reportagem no jornal Zero
Hora, de Porto Alegre, "no ano
passado entraram no País quase
um bilhão de litros de leite e deri-
vados vindos da Argentina". Ora,
se o acordo fosse alterado, have-
ria o risco desse volume aumen-
tar -lembrando que, em passado
recente, o Brasil chegou a com-
prar quatro bilhões de litrosde leite
argentino!! I

Apesar do recuo do governo fe-
deral, o episódio revela que os
produtores brasileiros de leite e as
entidades que representam a pe:
cuária precisam ficar atentos. E
indiscutível que o Brasil, na medi-
da de suas possibilidades, deve,
sim, auxiliar a Argentina nesse di-
ficílimo momento de sua história
social, política e econõmica. Não
se pode com isso, no entanto, fa-
zer agravar ainda mais a situação
dos nossos produtores de leite. Já
bastam as mazelas e descasos a
que eles estão subjugados em ra-
zão da ausência de uma política
para o leite no Brasil.

A diretoria

Atividades da diretoria
,/ 04/02/2002 - Reunião com Nelson Silveira, da Cruzeiro Newmarc, na sede da empresa, para averiguação da
situação dos registros de produtos com a marca da ABC Pela ABC: Luis Alberto Moreira Ferreira e Auler José Matias
(Assessor).
,/ 05/02/2002 - Reunião com Geraldo Bueno de Carvalho, na sede da ABC,visando a captação de matérias
para a Revista dos Criadores, com a presença de Luis Alberto Moreira Ferreira.
,/ 06/02/2002 - Reunião da Câmara Setorial de Leite e Derivados, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo. O conselheiro Edgardo Héctor Pérez representou a ABC
,/ 07/02/2002 - Reunião na sede do Fundepec para discussão da constituição jurídica do SIC (Serviço de
Informação da Carne), com a presença de luis Alberto Moreira Ferreira e Auler José Matias.
,/ 07/02/2002 - Reunião com Getulio lopes, para tratar de assuntos preliminares sobre a Revista dos Criadores.
Participação de luis Alberto Moreira Ferreiro e Auler José Matias
,/ 25/02/2002 - Posse da nova diretoria da Sociedade Rural Brasileira, presidida por João de Almeida Sampaio
Filho. Representou a ABCseu vice-presidente Rubens Malta de Souza Campos Filho. (veja matéria na pág. 4)

O presidente luis Alberto Moreira Ferreira licenciou-se para viajar à França, a fim de participar do 24° Salão
Internacional da Agricultura, em Paris, de 23 de fevereiro a 3 de março. Fará contatos com entidades como a
Interbev (Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes), o Ofival (Office
Interprofessionnelle des Viandes, de l'Elevage et de l'Agriculture) e o CIV (Centre d'lnformation des Viandes),
entre outras, visando estabelecer relações com o recém criado SIC - Serviço de Informação da Carne e colher
informações atualizadas sobre o setor pecuário. Visitará também a região da Normandia, para conhecer o
sistema de rastreabilidade da raça Normanda.



No rastro da qualidade
Com histórico no setor, ABC requer credenciamento para atuar na rastreabilidade bovina.

Com experiência no registro
genealógico de raças bovinas, no
con trole leiteiro e no controle
ponderal, serviços que implan-
tou a partir da década de 1930 e
executou durante muitos anos,
a ABC pleiteia agora atuar na
rastreabilidade. Em conformida-
de com os procedimentos deter-
minados pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA), a Associação Brasi-
leira de Criadores está requeren-
do seu credenciamento como
entidade cerrificadora do Siste-
ma Brasileiro de Identificação e
Certificação de Origem Bovina e
Bubalina - Sisbov.

De acordo com o item 11 da
Instrução Normativa do MAPA
que instituiu o Sisbov, a direto-
ria da ABC encaminhou ao Mi-
nistério, em fevereiro, o requeri-
mento de credenciamento acom-
panhado dos demais documen-
tos exigidos:
• contrato social da entidade;
• termo de compromisso para

cumprimento das normas e re-
quisitos do Sisbov;
• descrição e modelo do pro-
cesso de identificação e sistema
operacional.

A primeira etapa do siste-
ma de rastreabilidade deverá
estar em operação até junho
próximo, em atendimento à
exigência da Comunidade Eu-
ropéia de somente importar
carne brasileira, de origem
bovina e bubalina, mediante
informações completas sobre
a vida do animal. Por iniciati-
va do MAPA, a rastreabilidade
será estendida para os animais
cuja carne se destina aos de-
mais mercados importadores
até dezembro de 2003. Para
produto a ser consumido no
mercado interno há dois pra-
zos: até dezembro de 2005,
para os estados livres da aftosa
ou em processo de declara-
ção; até o final de 2007, para
os demais estados.

"Cumprimos as determina-

ções do Ministério; agora vamos
aguardar a resposta", informou
o vice-presidente da ABC, Ney
Soares Piegas. "AABC tem ple-
nas condições de integrar o
Sisbov e, assim, prestar mais um
serviço não só para os nossos as-
sociados como para toda a pe-
cuária brasileira".

Para o caso de ser aprovada
como entidade certificadora, a
diretoria da ABC está esboçan-
do, internamente, seu Projeto
Sisbov. A coordenação geral dos
trabalhos relacionados com a
rastreabilidade ficaria a cargo de
Luis Alberto Moreira Ferreira (di-
retor geral), Ney Soares Piegas
(diretor técnico) e Rubens Malta
Campos (diretor jurídico). Os
dois primeiros são engenheiros
agrônomos e o terceiro é advo-
gado e juiz tributário federal. Está
prevista também a organização
de uma equipe executiva, com-
posta de engenheiros agrônomos
e médicos veterinários distribuí-
dos por diferentes regiões .

Controle exige rigor e tecnologia
A parte mais complexa é a de-

finição do método e da
tecnologia que vão garantir efi-
cácia e confiabilidade ao Sisbov.
A antiga marcação a ferro e o
simples uso de brincos, acom-
panhados das anotações a lápis
e papel certamente não será o
suficiente. Assim como em ou-
tros países - ou mesmo entre
criadores brasileiros que já ado-

1 O "brinco eletrônico",
colocado na orelha
do boi. contem
informações sobre o
animal (idade. sexo.
peso) e seu manejo
(alimentação.
vacinas).

tam um sistema rigoroso de con-
trole do rebanho -, a tendência
brasileira deverá caminhar para
a utilização de chips eletrônicos.
A questão será onde colocar o
chip no animal.

Uma possibilidade é instalar
sob a pele, que parece ser mais
adequado para pequenos ani-
mais. Outra, ainda em fase de
pesquisa, é introduzir no rúmen.

2 As informações
são captadas por
uma antena. portátil
ou fixa ....

3 ...retransmitidas para
um computador e
armazenadas em um
banco de dados.

O método com maior histórico
de uso e de eficiência é o de fi-
xar o chip na orelha do animal.
"Temos informações de que oi-
tenta por cento do mercado
mundial utiliza o brinco eletrô-
nico", revela Luis Alberto Moreira
Ferreira ao informar que essa é
a tecnologia que deverá ser uti-
lizada pela ABC (veja a ilustra-
ção abaixo).

4 As informações podem
ser consultadas. via
ínternet, pelos setores
interessados: criador.
entidade certificadora.
governo. veterinário.
frigorífico etc.



Reforma tributária, transportes, transgênicos ...
Novo presidente da SRBaponta os principais problemas que travam o setor rural

Posse na SRB:
Suplicy Hafers,

Pratini de Moraes e
João de Almeida

Sampaio Filho

Tomou posse no dia 25 de
fevereiro o novo presidente da
Sociedade Rural Brasileira (SRB),
o economista e empresário do
setor João de Almeida Sampaio
Filho, que substituiu Luiz Mar-
cos Suplicy Hafers. A solenida-
de foi realizada na sede da SRB,
em São Paulo, com a presença
do ministro da Agricultura, Pe-

4 cuária e Abastecimento, Marcos
Vinicius Pratini de Moraes, do
secretário em exercício da Secre-...c taria da Agricultura de São Pau-
lo, Lourival Carmo Mônaco, além
de representantes de entidades
do setor e de deputados fede-
rais e estaduais.

Sampaio Filho, de 36 anos, é
o mais novo presidente a assu-
mir o comando da SRB. Em seu
discurso de posse, ele ressaltou
a necessidade de ser promovida
"uma verdadeira reforma tribu-
tária; de haver soluções definiti-
vas para o gargalo do escoamen-
to das safras, por meio de siste-

mas multimodais de transportes
e portos competitivos; de uma
definição quanto aos alimentos
transgênicos, e da importância
de uma discussão - sem paixões
- das questões indígenas e
arnbientais" .

Ele criticou a política de re-
forma agrária em curso no País.
"O governo federal deve prestar
contas do que foi gasto neste
programa; do quanto se produ-
ziu nos vinte milhões de hecta-
res desapropriados", afirmou,
lembrando que o setor, no últi-
mo ano, foi capaz de produzir
100 milhões de toneladas de
grãos com 38 milhões de hecta-
res. "Estamos produzindo com
enorme eficiência e gerando mi-
lhares de empregos e divisas para
o País; procuramos entender o
anseio daqueles que realmente
querem terra para produzir; mas
é chegado o momento de o go-
verno prestar constas à socieda-
de brasileira", enfatizou.

Representantes
da ABC no MS
e no interior de SP

A política de ampliação da
presença da Associação Brasilei-
ra de Criadores em diferentes
regiões do País acaba de estabele-
cer mais duas representações.
Em Campo Grande, capital do
Mato Grosso do Sul, o represen-
tante da ABC é o engenheiro
agrônomo Isaias Bernardini -
telefone (67) 724-3499, fax (67)
724-9488. Em Ribeirão Preto, Sp,
é o médico veterinário Marcos
LaniadeAraújo- (16) 3203-2719.

A primeira representação re-
gional da ABC foi criada em
Brasília, DF. Seu responsável é
engenheiro agrônomo João Pi-
nheiro da Silveira Filho e o tele-
fone é (61) 327-9328.

Criador de Hereford
se reúne na Austrália

A presidenta da AssociaçãoBra-
sileira de Hereford e Braford
(ABHB), Greice Martins, e criado-
res brasileiros estarão na Austrália
entre 12 e 25 de março. Elespartici-
parão, em Sidney, da reunião pre-
paratória ao Congresso Mundial
Hereford, previsto para ser realiza-
do em 2004, em que a ABHB pre-
tende apresentar a proposta de se
realizar avaliação genética em con-
junto de todos os países.

Jornal dos
CRIADORES

Av. José César de Oliveira, 181 - 11° andar
Vila Leopoldina - CEP 05317-000 - São Paulo-SP
Fone: (11) 3832.9369
Fax: (11) 3831.2731
e-mail: abc@abccriadores.com.br
www.abccriadores.com.br
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