
Presidente da ABC dirigirá o
Serviço de Informação da Carne

o engenheiro agrônomo Luis
Alberto Moreira Ferreira, presi-
dente da Associação Brasileira de
Criadores, foi eleito presidente
também da diretoria do Serviço
de Informação da Carne. Luis
Alberto vinha trabalhando pela
formação do SIC desde que a

Representantes de 16 entidades
da pecuária compareceram à
assembléia de cria~ãodo SIC
e elegeram LuisAlberto (no
destaque) seu primeiro presidente.

idéia de sua criação foi apresen-
tada a entidades da pecuária por
Ovídio Carlos de Brito, do
Fundepec, em setembro do ano
passado. O estatuto do SIC foi
aprovado em assembléia realiza-
da no dia 19 de abril, oportuni-
dade em que foi eleita e

empossada sua primeira direto-
ria. Inspirado no Centre
d'Inforrnatíon des Víandes (Cen-
tro de Informação da Carne), da
França, a nova entidade tem
como principal objetivo trabalhar
pela promoção da carne bovina
junto à sociedade. (Pág. 3)
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Instrução Norl11ativa é reprovada
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Mesa-redonda na ASC: lideran~as pedem nova Instru~ão Normativa para a rastreabilidade.

Lideranças da pecuária reunidas
em mesa-redonda promovida pela
ABC foram unânimes em repro-
var o texto da Instrução Normativa
n" 21, do Ministério da Agricultu-
ra, que estabelece as regras para
a rastreabilidade. As associaçôes
de criadores, impedidas de atuar
na certificação dos animais, que-
rem discutir e apresentar novas
normas ao Ministério. (Pág. 4)



Editorial

A importância da ABC
o mês de abril último deve ser

comemorado pela comunidade
da ABC A nossa septuagenária
entidade, demonstrando que con-
tinua com o berrante afinado, vol-
tou a marcar presença no cená-
rio da pecuária nacional, coeren-
temente com a sua longa história
de trabalho e de luta pelo cresci-
mento e em defesa do nosso setor.

Na questão da rastreabilidade,
pela sua importância para o futu-
ro da criação bovina e do comér-
cio da carne, a ABC não pôde fi-
car calada diante dos desca-
minhos anunciados pela resolu-
ção do governo para a implanta-
ção do sistema de identificação e
certificação dos animais destina-
dos ao abate comercial. Depois
de solicitar ao ministro Pratini de
Moraes, por meio de ofício
protocolado em 8 de abril, a re-
vogação da Instrução Normativa
nO 27, que visa regulamentar a
rastreabilidade, a diretoria da ABC
promoveu, iá no dia 16, uma
mesa-redonda para discutir o as-
sunto. Recebemos, em nossa
sede, criadores, dirigentes de en-
tidades e representantes de
setores que compõem a cadeia
produtiva da carne para um dinâ-
mico e sincero debate. O evento
serviu para aiudar a união do setor

e para fortalecer sua oosiçoo
contrária à citada Instrução
Normativa. (Veia na pág. 4).

Já no dia 19, em assembléia
realizada na sede do Fundepec,
em São Paulo, em que se reuni-
ram importantes entidades da pe-
cuária brasileira, fomos escolhidos
para ocupar a presidência da
diretoria do recém-criado Serviço
de Informação da Carne, o S/C
Vale observar que nos fazíamos
presentes àquele evento como
presidente da ABC e foi por essa
condição que fomos escolhidos
para dirigir o S/C Ou seio, do
ponto de vista da representa-
tividade, nossa Associação é que
foi colocada em tão importante
posto de uma entidade em que se
deposita grande expectativa de
trabalho em prol da pecuária. Se
tal fato aumenta nossa responsa-
bilidade, faz também com que
nosso ânimo seio redobrado: va-
mos trabalhar para que o SIC te-
nha a mesma longevidade da ABC
e que possa prestar à pecuária e
ao País serviços tão importantes
quanto os executados por nossa
Associação ao longo de sua vito-
riosa existência.

Luis Alberto Moreira Ferreiro
Presidente da Diretoria Executiva

Atividades da diretoria
"/02/04/2002 - Reunião do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes,

com a presença de Rubens Malta Campos .
.,/ 10/04/2002 - Coquetel de lançamento da AnimalTEC 2002, na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias,

compus da Unesp de Jaboticobal, com a presença de Marcos Lonia Araújo, representante regional da ABC.
.,/ 11/04/2002 - Entrevista de Luis Alberto MOleira Ferreira para a revista Tecnologia de Gestão Pecuária.

- Reunião com representantes da empresa BRTeCHID,com vistas ao desenvolvimenta de software para a
rastreobilidade. Pela ABC: Luis Alberto Moreira Ferreira e Auler José Matias.
- Solenidade de abertura da EXPOGRANDE2002, no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grandes/MS, com a
presença de Isaias Bernardini, representante regional da ABC.

.,/ 15/04/2002 - Reuniãa com Mathias Hawlitschek, para tratar de melhorias no site da ABC,com a presença de
Luis Alberto Moreira Ferreira .

.,/ 16/04/2002 - Realização da mesa-redondo sobre o temo Rastreabilidade. (Reportagem na página 4)

.,/ 19/04/2002 - Assembléia de criação da SIC - Serviço de Informação da Carne, com os presenças de Luis
Alberto Moreira Ferreira, Ney Soares Piegas e Auler José Matias. (Reportagem na página 3)

.,/ 22/04/2002 - Reunião com o arquiteto Carlos Lemos, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP, na
sede do ABC, com o presença de Luis Alberto Moreira Ferreira .

.,/ 25/04/2002 - Reuniãa da Câmara Setarial do Carne Bovina, da Secretaria da Agricultura de SP. Pela ABC: Ney
Soares Piegas e Auler José Matias.



SIC já tem diretoria e conselho
Entidade, que vinha funcionando informalmente, poderá agora desempenhar'
plenamente importante papel em prol da pecuária e dos consumidores.

A eleição e a posse da primeira
diretoria do Serviço de Informação
da Carne ocorreram no dia 19 de
abril, no final da assembléia que
aprovou o estatuto da nova entida-
de - uma sociedade civil de finali-
dade social, sem fins lucrativos. A
reunião se deu na sede do Fundepec
- Fundo para o Desenvolvimento
da Pecuária, no Parque da Água
Branca, em São Paulo. Comparece-
ram representantes de 16 das 18 en-
tidades que desde de setembro do
ano passado vinham atuando na
constituição do SIC e que ganha-
ram o status de sócios fundadores.

Conforme o parágrafo se-
gundo do estatuto, "O objetivo
precípuo e a missão do SIC são
de caráter científico, cultural,
assistencial e de veiculação de
informações". O texto esclarece
que "O SIC atua em prol da car-
ne bovina através de uma políti-
ca de esclarecimento e informa-
ção ao consumidor sobre as ca-
racterísticas, qualidades e bene-
fícios da carne bovina". E enu-
mera seus objetivos: "melhorar
o conhecimento do público em
relação a esta proteína animal;
divulgar informações corretas e
com embasamento científico;
orientar o consumidor na esco-
lha dos alimentos; esclarecer

Consenso: assembléia de cria~ão do SI( elegeu dirigentes e conselheiros por cdamnçâo.

mitos e preconceitos sobre a car-
ne bovina e preparar publicações
que digam respeito à carne bo-
vina, entre outros".

O SIC está estruturado pela
Assembléia Geral (composta pe-
los sócios fundadores e contri-
buintes), Conselho Deliberativo
(doze membros), Conselho Fis-
cal e Diretoria. Para compor a
diretoria são eleitos, pelo Con-
selho Deliberativo, o presiden-
te, os quatro vice-presidentes e
o vice-presidente financeiro, to-
dos com mandato de dois anos,
sendo possível uma reeleição. A
diretoria escolhe o vice-presiden-
te executivo, que terá a respon-

Entidades fundadoras do SIC
Assoe.Bras. de Criadores

Associa~ãoBrasileira de Angus

Assoe. Bras. de Brangus

Assoe. Bras. de Criadores de Brahman

Assoe. Bras. de Criadores de Caraeu

Assoe. Bras. de Criadores de Hereford e
Braford

Assoe. Bras. de Criadores de Limousin

Assoe. Bras. de Criadores das Ra~as
Simental e Simbrasil

Assoe. Bras. dos Criadores de Zebu

Assoe. dos Criadores de Nelore do Brasil

Assoe. dos Criadores do Mato
Grosso do Sul

Núcleo de Produtores de Novilho
Precoce de MG

Fundepee

Assoe. Bras. de Marketing Rural

Revista Nelore

Tortuga Cio. Zootéeniea Agrária

ABS PECPLAN

Minerthal

sabilidade de gerenciar o Servi-
ço. (Veja abaixo)

Além da categoria de só-
cios fundadores, está prevista a
dos sócios contribuintes - ambas
destinadas exclusivamente a pes-
soas jurídicas. Após um ano de
filiação os sócios contribuintes
adquirem os mesmos direitos dos
fundadores, dentre eles partici-
par das assembléias com direito

Iliff,lIMiiiI::iIl'"
a voto e de poderem votar e ser
votados para cargos na diretoria
e no conselho fiscal. Pessoas fí-
sicas poderão se filiar ao SIC e
contribuir financeiramente com
a entidade na categoria de sócio
benemérito.

Diretoria
Presidente Luís Alberto Moreira Ferreira (ABC)
Vice-Presidentes Carlos Viacava (Associação
de Criadores de Nelores do Brasil), Greice Martins
(Assoe. Bras. de Criadores de Hereford e
Braford), Márcio Rezende Junqueira (Núcleo de
Produtores de Novilho Precoce de MG), Nelson
Pineda (Assoe. Bras. dos Criadores de Zebu)
Vice-Presidente Financeiro Abdo Carim
Suleiman JI. (Fundepec)
Vice-Presidente ExecutivoAndréa
Veríssimo da Fonseca

Conselho Fiscal
Carlos Saviani (ABS Pecplan)
ladislau lawcsadics J r. (Associação Brasileira
de Brangus)
Sérgio Nascimento (Assoe. Bras. Criadores
de limousin)
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Sisbov: começar de novo
Coerentemente com sua elogiável atuação em vários setores da agropecuária, o Ministério da
Agricultura deve rever as normas para a rastreabilidade. É o que esperam lideranças e pecuaristas.

A rastreabilidade será impor-
tante para a pecuária brasileira,
mas o governo federal equivo-
cou-se na forma e no conteúdo
da Instrução Normativa n" 21.
(IN21), que estabelece as regras
do Sistema Brasileiro de Identi-
ficação e Certificação de Origem
Bovina e Bubalina, o Sisbov.
Portanto, resta ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento revogar aquela resolução
e recomeçar sua elaboração por
meio do debate com os elos da
cadeia produtiva do setor.

Em resumo, essas são as con-
clusões acerca da IN21 resultan-
tes da mesa-redonda realizada no
dia 16 de abril, na sede da ABC,
em São Paulo, quando o assun-
to foi discutido por cerca de 40
pessoas, entre criadores, dirigen-
tes de entidades e representan-
tes de segmentos da pecuária.

A iniciativa do evento foi da

4 diretoria da ABC, que, no início
do mês passado, enviou ofício...cao ministro Pratini de Moraes
solicitando a revogação da Ins-
trução Normativa n" 21. "Não
houve diálogo antes e não está
havendo agora", reclamou o pre-
sidente da ABC. Além disso, Luis
Alberto Moreira Ferreira teme por
problemas que possam ocorrer
com a exportação de carne para
a Europa. "Certamente a
rastreabilidade não será implan-
tada até junho, que é o prazo
estipulado pela União Européia
para continuar importando car-

ne bovina brasileira", alertou.
Para Manoel Farias Ramos,

presidente do Conselho Nacio-
nal da Pecuária de Corte, os
pecuaristas têm que assumir suas
responsabilidades. "Não pode-
mos delegá-Ias a terceiros", pon-
derou. E propôs: "Vamos fazer o
que o governo não fez - estu-
dar, debater, colher informações
- e apresentar uma minuta de
nova Instrução Normativa ao Mi-
nistério" .

O pecuarista Nelson Pineda
acredita que "está faltando seri-
edade" ao processo de implan-
tação da rastreabilidade. "Tem-
se que formar massa crítica so-
bre o assunto para lançá-Io no
mercado", observou. Como
exemplo, Píneda expôs, durante
a mesa-redonda, o processo da
rastrea-bilidade na França, onde
cada boi tem um número de
identidade fornecido pelo gover-
no e um passaporte que o
credencia a "entrar" no frigorífi-
co. O pecuarista - e não o ve-
terinário - é o responsável
pelas informações sobre os
animais; no frigorífico, toda as
divisões e subdivisões da car-
caça são acompanhadas pelo
número do animal.

Pí n e d a observou que "a
rastreabilidade agrega valor ao
criador" mas que "as regras não
podem ser ditadas por burocra-
tas". E conclamou os criadores
brasileiros a fazerem "a melhor
rastreabilidade do mundo".

Nelson Pinedo:
"Rastreabilidade agrega valor ao criador"

Eventos
FEICORTE - De 5 a 9 de junho, 111
Feira Internacional da Cadeia
Produtiva da Carne e VIII
Exposição Nacional das Raças
Bovinas de Corte. Local: Centro
de Exposições Imigrantes
(Rodovia dos Imigrantes km 1,5),
em São Paulo, SP.

ANIMALTEC - De 25 a 27 de
julho, 11AnimalTEC - Feira
Dinâmica de Tecnologia Animal, na
Unesp em Jaboticabal, SP.

EXPOINTER - Exposição
Internacional de Animais, de 24 de
agosto a 1 de setembro, em
Esteio, RS.

BÚFALOS - 10 Simpósio de
Búfalos das Américas, de 1 a 8 de
setembro, em Belém, PA.

LEITE - 26° Congresso Mundial
do Leite, de 24 a 27/09, em Paris.
Promoção da Federação
Internacional do Leite.

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-rnail: abc@abccriadores.com.br
www.abccriadores.com.br
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