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Brasil adota medidas 
para evitar ‘vaca louca’ 

Rastreabilidade começa 
a defi nir prazos 

 
A confi rmação da doença da ‘vaca louca’ na província de Alberta, no 

Canadá, está mobilizando autoridades e lideranças pecuárias no Brasil. 
A recém-criada Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina 
realizou sua primeira reunião no dia 27 de maio, em caráter extraordi-
nário, para discutir o problema. Dados preliminares indicam que a partir 
de 1995 o Brasil importou perto de 4.400 animais, entre bois e vacas, 
do Canadá.  “Os cerca de 800 animais que continuam no País serão lo-
calizados e monitorados”, informa Luis Alberto Moreira Ferreira, repre-
sentante da ABC na Câmara. “Será intensifi cado o controle sanitário na 
entrada de animais, enquanto o Ministério da Agricultura desenvolve 
estudos visando o aperfeiçoamento das barreiras sanitárias”. A criação 
da câmara setorial da carne bovina foi anunciada por Roberto Rodrigues 
no início de maio. (Pág. 3)

Roberto Rodrigues anunciou a criação 
da Câmara durante a Agrishow

Deputado Mendes Thame fala em 
seminário sobre recursos hídricos 

A partir de 15 de junho deste ano, 
todo animal abatido para exportação 
para a União Européia terá de estar 
registrado no banco de dados do 
Sistema Brasileiro de Identifi cação 
e Certifi cação de Origem Bovina e 
Bubalina com, no mínimo, 40 dias 
de antecedência ao abate. “Na práti-
ca, está se iniciando um cronograma 
retroativo da rastreabilidade, com o 

objetivo de se chegar ao início do 
processo: o registro do bezerro, no 
Sisbov, já no seu nascimento”, afi r-
mou Luis Alberto Moreira Ferreira, 
presidente da ABC e seu represen-
tante no Comitê Técnico Consulti-
vo do Sisbov, órgão que discutiu e 
aprovou a medida juntamente com 
a Secretaria de Defesa Agropecuá-
ria. (Pág. 5)

Com a presença do deputado 
federal Mendes Thame e do coor-
denador do Departamento Econô-
mico da Faesp, Otavio Maghelly, 
além de outros especialistas, será 
realizado no dia 16 de junho, na 
sede da ABC, o seminário “Uso 

dos Recursos Hídricos na Agrope-
cuária”. Dentre os temas em debate, 
estão “A cobrança do uso da água 
– fundamentos e antecedentes”, “A 
água como fator crítico ao desenvol-
vimento sustentável” e “O impacto 
no setor agrícola”. (Pág. 4)

Projeto 
vai decifrar

DNA do nelore
Parceria entre a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp) e a Cen-
tral Bela Vista Genética Bovina 
resultará na execução de um 
projeto de pesquisa para identi-
fi cação da estrutura genética do 
nelore. (Pág. 5)

23/junho - Seminário: 
O Brasil e a ameaça 

da “Vaca Louca”
 

30/junho - Seminário: 
Turismo Rural: 

O que falta para decolar
 

Consulte: 
Fone: (11) 3832-9369 

c/Gislene
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Editorial 

O alerta da ‘vaca louca’

ABC presente em reunião com Ministro

No mês de maio fi ndo foi con-
fi rmada a presença da doença da 
vaca louca em um rebanho na 
província de Alberta, no Canadá. 
O fato, antes de tudo, é para ser 
lamentado por pecuaristas, por 
profi ssionais das áreas de saúde 
animal e humana e pela popula-
ção do mundo todo. Apesar de 
localizado, sabemos que trata-se 
de um mal que pode se pulverizar 
por outras partes do planeta. 

Em razão disso, não é demais 
lembrarmos da importância de se 
tomar medidas direcionadas para 
a segurança alimentar. Se a ciên-
cia já nos fornece os meios neces-
sários para identifi car e prevenir 
males que possam afetar grupos 
de animais ou de pessoas, é obri-

gação do poder público e dos se-
tores produtivos envolvidos defi nir 
as políticas e executar as ações 
necessárias para evitar seu apa-
recimento e, em última instância, 
sua propagação.

Este cenário exige que afi nemos 
ainda mais o foco de nossas aten-
ções para a rastreabilidade. Ainda 
que esteja engatinhando no Brasil, é 
ela que dará os elementos para ga-
rantir sanidade e qualidade ao nosso 
rebanho, abrindo cada vez mais os 
mercados internacionais para a car-
ne que produzimos e, mais impor-
tante, oferecendo à população um 
alimento em que se pode confi ar.    

Luis Alberto Moreira Ferreira
Presidente da Diretoria Executiva 

Em reunião-almoço realizada em 
Brasília no dia 7 de maio, na sede da 
Confederação da Agricultura e Pecuá-
ria (CNA), as entidades que compõem o 
Rural Brasil entregaram ao ministro Ro-

berto Rodrigues uma proposta do setor 
produtivo para o Plano Agrícola e Pecuá-
rio 2003/2004. A ABC esteve representa-
da no evento pelo engenheiro agrônomo 
João Pinheiro da Silveira Filho.   

ANUNCIE no Jornal dos Criadores 
(11) 3832-9369, com Auler.
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Por iniciativa do ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Roberto Rodrigues, o go-
verno federal criou, no início de 
maio, a primeira câmara setorial do 
Conselho do Agronegócio – Consa-
gro. Trata-se da Câmara Setorial da 
Cadeia Produtiva da Carne Bovina, 
que foi instalada durante solenidade 
na Agrishow, em Ribeirão Preto, no 
dia 2 do mês passado. “Esse é um 
órgão fundamental para a discussão 
das políticas públicas voltadas à bo-
vinocultura e à melhor organização 
do setor privado”, disse o Ministro.

A Associação Brasileira de Cria-
dores integra a Câmara, juntamen-
te com outras 20 entidades do setor 
privado e nove órgãos públicos su-
bordinados ao Governo Federal. Ela 
será dirigida por um gerente, repre-
sentante do setor privado, e por um 
secretário executivo, pertencente ao 
setor público.

Segundo seu regimento interno, 
a Câmara terá caráter consultivo e 
poderá desenvolver competências 
pró-ativas. Uma deles é a de pro-
mover diagnósticos sobre os mais 
variados aspectos que envolvem a 
cadeia produtiva da carne. Poderá 
também “propor e encaminhar so-
luções ao Ministério da Agricultura 
que visem ao aprimoramento da ca-
deia, considerando a expansão dos 
mercados interno e externo, bem 
como a geração de empregos, renda 
e bem estar social”.

Para o presidente da ABC e re-
presentante da entidade na Câma-
ra, Luis Alberto Moreira Ferreira, a 
criação do órgão significa “não um 
passo, mas um salto para a organi-
zação da cadeia da carne bovina e a 
conseqüente definição de políticas 
e ações para seu aperfeiçoamento e 
crescimento”, afirmou. Na opinião 
de Antenor Nogueira, que assumiu 
a gerência da Câmara, “o ministro 
Roberto Rodrigues criou um espa-
ço de debate e troca de 
idéias entre o governo e 
os representantes da bo-
vinocultura”.

A cadeia produtiva 
da carne bovina é hoje a 
segunda mais importante 
do agronegócio brasileiro, 
atrás apenas da soja. Nes-
te ano, informou Antenor 
Nogueira, o valor da pro-
dução bovina deve chegar 
a R$ 26,96 milhões. O 
setor deve produzir 7,5 
milhões de toneladas em 
equivalente carcaça, das 
quais 6,4 milhões se des-
tinam ao mercado inter-
no e 1,1 bilhão à exporta-
ção. A previsão, segundo 
ele, é de que as vendas ex-
ternas fiquem entre US$ 
1,25 bilhão e 1,3 bilhão 
em 2003, contra US$ 1,1 
bilhão de 2002.

Dono do maior rebanho bovino 

comercial do mundo, com 183 mi-
lhões de cabeças, o Brasil tem uma área 
de 225 milhões de hectares destinada 
à criação de gado. O país conta com 
2,19 milhões de estabelecimentos pe-
cuários, 750 indústrias de carne e 110 
indústrias de armazenagem frigorífica. 
Atualmente, a cadeia produtiva gera, 
em todos os seus segmentos, cerca de 
7,2 milhões de empregos diretos. “É o 
setor que mais emprega no país”, des-
tacou Antenor Nogueira

3

Governo cria câmara 
setorial da carne bovina

O ministro Roberto Rodrigues anunciou 
a criação de seis câmaras setoriais 

ABC incentiva 
consumo de leite
Neste mês de junho a ABC vai distribuir a seus 
associados e entidades da pecuária de leite 
o adesivo “Leite é Vida – Viva com Saúde”. 
A medida faz parte da campanha da entidade 
visando a valorização dos produtos da pecuária 
e o incentivo ao seu consumo; em dezembro foi 
produzido adesivo sobre a carne.
As pessoas interessadas em receber o adesivo 
do leite devem solicitar por meio do telefone 
(11) 3832-9369.
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Uso dos recursos hídricos na 
agropecuária é tema de seminário na ABC

Evento é o quarto do ano

Cassiano 
na AEASP

O seminário sobre utilização dos recursos hídricos faz parte 
da série de eventos que a ABC vem promovendo neste ano 
para o debate sobre temas relevantes para a agropecuária. O 
primeiro versou sobre os transgênicos, em março; o segundo, 
em abril, enfocou os tributos na atividade rural, e, em maio, 
o assunto foi o uso do GPS na agropecuária. O local desses 
eventos é sempre a sede da ABC: Av. José César de Oliveira, 
181, 11º andar, Vila Leopoldina, São Paulo. Tel. 3832-9369. 
Há estacionamento no local. 

O presidente da ABC, Luis Alberto Moreira Ferreira, e os advogados Wilma Kümmel 
e Luiz Augusto Germani, que falaram sobre tributação na atividade rural.

O presidente do Conselho Deli-
berativo da ABC, José Cassiano Go-
mes dos Reis Júnior, foi eleito, no dia 
20 de maio, novo presidente da Asso-
ciação dos Engenheiros Agrônomos 
do Estado de São Paulo (AEASP). 
Cassiano encabeçou a chapa única 
que concorreu ao pleito e substitui 
a José Levi Pereira Montebelo, que 
comandou a entidade por dois man-
datos consecutivos.

Diante de iminência da cobrança da 
água consumida pelas propriedades agrí-
colas, e contribuindo para o debate sobre 
a sua melhor utilização, a ABC promove 
em sua sede, no dia 16 de junho, o se-
minário “Uso dos Recursos Hídricos na 
Agropecuária”. O evento terá início às 9h 
e encerramento às 17h15, com entrada 
gratuita. (Veja a programação ao lado).

Ainda no mês de junho, serão reali-
zados mais dois seminários na ABC. No 
dia 23, o tema é “O Brasil e a ameaça da 
Vaca Louca”; no dia 30, “Turismo Rural: 
o que falta para decolar”. Informações 
sobre a programação desses dois eventos 
podem ser obtidas com Gislene, pelo te-
lefone (11) 3832-9369. 

 

09:00 hs

  Abertura:  Engº Agrº Luis Alberto Moreira 
Ferreira
Presidente da ABC – Associação Brasileira 
de Criadores

9:15 hs 

  Palestra:  “A cobrança do uso da água 
– Fundamentos e Antecedentes”
Engº Agrº Antonio Carlos Mendes Thame 
– Deputado Federal e Ex-Secretário de 
Recursos Hídricos, Saneamento e Obras 
do Estado de São Paulo

10:00 hs

  Palestra: “A água como fator crítico ao 
desenvolvimento sustentável”
Engº Luiz Fernando Carneseca – Diretor de 
Recursos Hídricos do DAEE 

10:45 hs

  Intervalo para o café

11:15 hs
  Palestra:  “Importância da outorga: 

como instrumento de gestões e 
para o usuário”
Engª Leila de Carvalho Gomes – Diretora 
de Procedimentos de Outorga e 
Fiscalização do DAEE

12:00 hs

  Intervalo para o almoço

14:00 hs

  Palestra: “O impacto no setor Agrícola”
Eng. Agr. Otavio Maghelly – Coordenador 
do Departamento Econômico da FAESP

14:45 hs

  Palestra:  “O impacto no Setor Agro-
Industrial ”
Engº Agrº Francisco Frederico Sparenberg 
Oliveira – Ministério da Ciência e 
Tecnologia

15:30 hs

  Intervalo para o café

16:00 hs

  Palestra:  “O reuso da água – 
A experiência da JACTO/ MIZUMO”
Evandro Crotti – Químico da Mizumo

16:45 hs

  Debate

17:15 hs.

  Encerramento

Local: Sede da ABC -  Associação 
Brasileira de Criadores
Av. José César de Oliveira, 181
11º andar – Vila Leopoldina – SP
Tel.: 11 3832-9369 – Fax.: 11 3831-2731 
E-mail: abc@abccriadores.com.br
ESTACIONAMENTO GRÁTIS NO LOCAL

PROGR AMA -  16  DE JUNHO
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Rastreabilidade: animais terão 
período mínimo de registro 

Genoma vai melhorar nelore

A partir de 15 de junho deste ano, 
todo animal abatido para exportação 
para a União Européia terá de estar 
registrado no banco de dados do Sis-
bov (Sistema Brasileiro de Identifi-
cação e Certificação de Origem Bo-
bina e Bubalina) com, no mínimo, 
40 dias de antecedência ao abate. A 
proposta, apresentada pela Secretaria 
de Defesa Agropecuária, órgão do 
MAPA, foi discutida e aprovada na 
primeira reunião do Comitê Técnico 
Consultivo do Sisbov, realizada no 
dia 15 de maio, em Brasília. 

Representante da ABC no Co-

mitê, Luis Alberto Moreira Ferreira 
explica que “na prática, está se ini-
ciando um cronograma retroativo da 
rastreabilidade, com o objetivo de se 
chegar ao início do processo: o regis-
tro do bezerro, no Sisbov, já no seu 
nascimento”. 

Presente à reunião do Comi-
tê, Luis Alberto elogiou a medida 
e congratulou-se com o ministro 
Roberto Rodrigues e com o secretá-
rio da Defesa Agropecuária, Maçao 
Tadano. “Foi a primeira vez que o 
MAPA reuniu-se com representantes 
da agropecuária para discutir o siste-

ma de rastreabilidade”, elogiou. 
Outro assunto concluído foi 

a aprovação do modelo oficial do 
Documento de Identificação Ani-
mal (DIA), a ser impresso pela 
empresa certificadora após a vali-
dação, pelo MAPA, do registro do 
animal no banco nacional de da-
dos do Sisbov. “Todos os animais 
cuja carne será exportada para a 
União Européia deverão ser enca-
minhados ao abate acompanhados 
pelos seus respectivos DIAs, além 
do GTA”, informa Luis Alberto. 
(Veja modelo abaixo) 

Se a pecuária brasileira já vem se 
destacando no mercado internacio-
nal de carnes, dentro de alguns anos 
as atuais expectativas, otimistas, te-
rão de ser revistas –  para melhor. 
No dia 7 de maio a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) e a Central Bela Vista 
Genética Bovina anunciaram a par-
ceria entre ambas para a execução do 
projeto Genoma Funcional do Boi. 
Pesquisadores paulistas distribuídos 
por 20 laboratórios – a maioria per-
tencente a USP, Unicamp e Unesp 
– vão identificar a estrutura genética 
do nelore, raça que representa 80% 
das 183 milhões de cabeças da pecu-
ária brasileira. O objetivo é identifi-
car genes que possam ser utilizados 

para desenvolver produtos e tecno-
logias para melhorar a qualidade da 
carne, a eficiência reprodutiva dos 
animais e sua resistência a parasitas 
e doenças. Ou seja, será um salto de 
qualidade e produtividade para a pe-
cuária brasileira.

O projeto tem investimento 
previsto de US$ 1 milhão, dividi-
dos igualmente entre os dois par-
ceiros. Ao final de 18 meses, prazo 
previsto para a conclusão do traba-
lho, terão sido identificados e se-
qüenciados cerca de 30 mil genes 
expressos, isto é, que codificam as 
proteínas responsáveis pelo meta-
bolismo e pelas características ge-
néticas do animal. “Vamos buscar 
os genes que permitam a criação 

de tecnologias que podem gerar 
pedidos de patentes”, explica o 
proprietário da Central Bela Vista 
Genética Bovina, Jovelino Minei-
ro. “São aqueles que podem me-
lhorar a performance da pecuária 
brasileira.”

O projeto é coordenado pelo 
engenheiro agrônomo Luiz Leh-
mann Coutinho, da Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Quei-
roz, da Universidade de São Paulo 
(Esalq-USP). O Genoma Funcio-
nal do Boi é conseqüência direta 
dos programas de seqüenciamento 
de genomas da Fapesp, iniciados 
em 1997 com a bactéria Xylella fas-
tidiosa, causadora da praga do ama-
relinho nos laranjais paulistas.
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IMPRESSO

Pecuária cresce na Agrishow

Feicorte – 3 a 7 de junho, em 
São Paulo, SP. O que existe de 
mais moderno em tecnologia 
na pecuária de corte, como 
melhoramento genético, controle 
sanitário e padronização de 
carcaças, promete ser apresentado 
na IV Feira Internacional da 
Cadeia Produtiva da Carne e na 
IX Exposição Nacional das Raças 
Bovinas de Corte. (11) 5073-7799 
www.feicorte.com.br

Fepagri – 5 a 8 de junho, no 
Centro de Exposições e Eventos 
de Araraquara, SP, o evento 
promovido pelo Sindicato Rural 
de Araraquara e pelo Sebrae 
apresenta novidades (serviços 
e equipamentos) na área 
agroindustrial voltadas para o 
pequeno e o médio produtor rural. 
www.fepagri.com.br

Leilão Fazenda Sant’Anna 
– 21 de junho, a partir das 13h30, 
em Rancharia, SP. 50 touros e 
30 vacas e novilhas elite Brangus 
3/8; 50 touros e 25 vacas e 
novilhas elite Brahman PO. Estrada 

Rancharia-Bastos, km 1. (18) 251-
1329/1556 www.fazendasantana.c
om.br

AnimalTEC – 30 de julho 
a 2 de agosto, no câmpus da 
Faculdade de Ciências Agrárias 
e Veterinárias da Unesp, em 
Jaboticabal. O objetivo da Feira é 
difundir tecnologia animal de forma 
dinâmica e propiciar a interação 
entre órgãos e instituições de 
pesquisa e ensino, produtores 
e empresários agropecuários, 
técnicos do setor e estudantes. 
www.animaltec.com/index.htm

Expointer – 30 de agosto a 
7 de setembro, em Esteio, RS, 
a Exposição Internacional de 
Animais. Participação de criadores, 
produtores rurais, empresas, 
universidades e instituições 
públicas. Parque de Exposições 
Assis Brasil. (51) 3288-6223/6224 
www.expointer.rs.gov.br

Agritech Israel – 15 a 18 de 
setembro, em Tel Aviv, Israel, 
a 15ª Feira Internacional de 
Agricultura, com eventos em 17 

áreas, como Irrigação, Cultivos 
Orgânicos, Sementes, Floricultura, 
Plasticultura, Gado Leiteiro, 
Aqüicultura, Aves e Máquinas e 
Equipamentos. +972-3-5142848 
www.export.gov.il

Produção Animal – 26 a 31 
de outubro, na sede da Federação 
das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre, o 9º Congresso Mundial 
de Produção Animal terá como 
principais temas: a estrutura da 
produção animal e seu impacto 
no meio ambiente; uso da água, 
sua disponibilidade e qualidade; 
produção animal orgânica; 
segurança, rastreabilidade e 
aceitação e produtos de origem 
animal; políticas de segurança 
alimentar. (51) 3316-6958 
www.wcapt2003.ufrgs.br

A Agrishow 2003, realizada de 
28 de abril a 3 de maio, em Ribei-
rão Preto, SP, repetiu o êxito dos anos 
anteriores e confirmou sua condição 
de maior feira de tecnologia agrícola 

da América Latina. As 550 empresas 
presentes fecharam negócios na casa de 
R$ 1,2 bilhão; a feira foi visitada por 
mais de 100 mil pessoas. E a pecuária 
ampliou sua participação no evento: 

houve 75 estandes, 15 a mais do que 
no ano passado, enquanto a represen-
tação de raças bovinas subiu de 11 para 
15. Das 600 apresentações dinâmicas, 
120 foram do setor pecuário. 

Na Agrishow deste 
ano participaram 
100 empresas a 
mais do que em 
2002; evento é 
considerado o 
terceiro maior 
do mundo.
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