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Nova diretoria toma posse 
e prega união na pecuária

Em solenidade que teve a presença do secretário executivo do 
Ministério da Agricultura, José Amauri Dimarzio, foi empossa-
da, em 30 de agosto, a nova diretoria da ABC. Em seu discurso, 
o presidente reeleito Luis Alberto Moreira Ferreira defendeu a 
união da pecuária. Ele recorreu ao ditado popular “o boi não sabe 
a força que tem” para indagar: “Será que nós, pecuaristas, sabe-
mos efetivamente a força que temos?”. Com o trabalho conjunto 
das entidades representativas da pecuária brasileira, segundo o 
presidente da ABC, “não só vamos aumentar nossa força, mas, 
principalmente, tomaremos a consciência dessa força”.

Para José Amauri Dimarzio, “poucas são as entidades com 
pessoas experientes, equilibradas e que estão olhando o futuro 
como ocorre com a ABC”. (Págs. 4 e 5)

Rastreabilidade, sim.

Classificação de 
carcaças pede revisão
Mesa-redonda realizada na sede da ABC indicou que o 

sistema de classificação de carcaças dificilmente será 

implantado a partir de janeiro próximo, como prevê a Ins-

trução Normativa publicada pelo MAPA em maio. O diretor 

do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Ani-

mal, Nelmon Oliveira da Costa, informou que vai convidar 

a cadeia produtiva para uma reunião com a finalidade de 

esclarecer pontos obscuros da IN. (Pág. 3) 

Plano hemisférico para 
combater a aftosa fica 
pronto neste mês   Pág. 8

Exportações do 
agronegócio continuam 
batendo recordes   Pág. 8

Levi, Carlos Eduardo, Baeta, Luis Alberto, Amauri 
e Cassiano: posse da nova diretoria.

Se o Brasil quer assegurar os mer-
cados que tem e conquistar novos, não 
restará outra alternativa que não fazer 
a rastreabilidade da carne bovina. É 
o que defende o secretário executivo 
do Ministério da Agricultura, José 

Amauri Dimarzio, em entrevista ao 
Jornal dos Criadores. “Até a presente 
data – diz ele –, todas as missões que 
vêm comprar carne no Brasil, princi-
palmente as da União Européia, con-
dicionam a aquisição do produto à 

existência da identificação individual 
do animal”. Dimarzio informou que 
o Ministério já tem pronta a legisla-
ção para estender a rastreabilidade, 
por ora restrita aos criadores, também 
aos frigoríficos. (Págs. 6 e 7)
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Conselheiros Natos: Manoel Elpídio Pereira de Queiroz Filho, 
Guilherme Monteiro Junqueira, José Cassiano Gomes dos Reis 
Junior, Luis Alberto Moreira Ferreira.
Conselheiros Efetivos: Carlos Eduardo Moreira Ferreira, José 
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Francisco Márcio da Costa Carvalho.

Conselho Fiscal
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Santos Silva Filho, Eugênio Salgueiro Gomes
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CEP 05317-000 - São Paulo-SP
Fone: (11) 3832.9369   Fax: (11) 3831.2731
E-mail: abc@abccriadores.com.br  
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Associação Brasileira de Criadores (ex-Associação Pau-
lista dos Criadores de Bovínos), reconhecida como utili-
dade pública pelo Decreto Estadual nº 33.811, de 20 de 
outubro de 1958. Registrada no Ministério da Agricultura 
sob nº35, como jurisdição nacional.

Câmara do Leite
Em 10 de agosto, participação do assessor técnico da diretoria da 
ABC, Angelo Stefani Júnior, na reunião da Câmara Setorial de Leite e 
Derivados, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo. Na pauta, análise da situação do setor leiteiro, discussão 
sobre questões de fraude do produto e informações sobre o andamento 
dos trabalhos do subgrupo que analisa questões fiscais e tributárias. 

Pecuária de Corte I
Reunião do Conselho Nacional de Pecuária de Corte, dia 12 de 
agosto, na Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, 
avaliou as conseqüências e as medidas adotadas em relação ao 
foco de febre af tosa em Monte Alegre, no Pará. Discutiu também o 
projeto para a erradicação da aftosa no Nordeste. Angelo Stefani 
Júnior representou a ABC.

Pecuária de Corte II
O foco de febre aftosa no Pará também foi objeto de discussão na 
Câmara Setorial da Carne Bovina, da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, reunida dia 14 de agosto. 
O professor José Bento Sterman Ferraz, da  Faculdade de Zootecnia 
da USP, fez uma palestra sobre Melhoramento Genético do Rebanho 
Brasileiro. Pela ABC, Angelo Stefani Júnior.

Rastreabilidade
O Grupo de Trabalho constituído pelo Ministério da Agricultura 
para apresentar sugestões ao Sisbov contou com a participação de 
representantes da ABC em suas reuniões de 3 de agosto e 12 de 
agosto, em Brasília: João Pinheiro da Silveira Filho e Luis Alberto 
Moreira Ferreira, respectivamente. 

No dia 25 de agosto promo-
vemos, na sede da ABC, 

uma mesa-redonda para avaliar 
e discutir o Sistema Brasileiro de 
Classificação de Carcaças bovi-
na, cuja implantação está prevista 
para ocorrer em 1º de janeiro de 
2005. E causou-nos surpresa o 
conteúdo das informações trans-
mitidas pelo representante do Mi-
nistério da Agricultura e diretor do 
DIPOA, Dr. Nelmon Oliveira da 
Costa, e pelo representante da 
Abiec, seu diretor-executivo Dr. 
Antonio Jorge Camardelli. 

Ao pegar o “bonde andando” 
(quando assumiu o DIPOA, as re-
gras para o Sistema já estavam 
prontas), o Dr. Nelmon informou 
ter constatado falhas e omissões 
na Instrução Normativa que, no 
seu entendimento, impossibilitam 
a implantação da classificação 
de carcaças no prazo previsto. 
De sua parte, o Dr. Camardelli 
levantou dúvidas sobre a eficácia 
de a classificação de carcaças ser 
objeto de normas e prazos.

Sem, evidentemente, descon-
siderar as justificativas dos dois 

participantes do nosso encontro, 
ficou claro que o tema classifica-
ção de carcaças não está mere-
cendo a atenção correspondente 
com sua importância para a pe-
cuária brasileira.

Segundo nos consta, o Brasil, 
dentre os principais exportado-
res, é o único país que ainda 
não instituiu um sistema para 
classificar e tipificar a carne bo-
vina que produz. Ora, por mais 
que certas exigências de alguns 
importadores sejam atendidas, 
isso basta para verificarmos o 
quanto vimos desmerecendo o 
nosso próprio produto. Infor-
mar ao mercado – inclusive o 
interno – as características da 
carne bovina, é a melhor forma 
de valorizá-la, de satisfazer o 
interesse do consumidor, de es-
timular e organizar a produção 
e de propor novas e modernas 
relações entre os diferentes elos 
da cadeia.

Urge, portanto, que todas as 
medidas necessárias sejam ado-
tadas, com a maior brevidade e 
diligência possíveis. 

Classificação de carcaças:
cuidados e providências
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Sistema de classificação 
de carcaças será revisto

As normas do Sistema Brasileiro de 
Classificação de Carcaças, previsto para 
ser implantado no Brasil no início do 
ano que vem, deverão ser revistas antes 
desse prazo, uma vez que tanto o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) como os setores da 
cadeia produtiva da carne não estão pre-
parados para o seu funcionamento.

Essa situação foi constatada – e 
enfatizada – na mesa-redonda sobre 
classificação de carcaças promovida 
pela ABC no dia 25 de agosto, em 
sua sede, em São Paulo. Participaram 
do encontro o diretor do Departa-
mento de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal (DIPOA), Nelmon 
Oliveira da Costa, o diretor-executivo 
da Associação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carne (Abiec), Anto-
nio Jorge Camardelli, e o pesquisador 
do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada da Esalq, Sérgio 
De Zen.

Criado pelo MAPA por solicitação 
de setores da pecuária, as normas do 
Sistema constam da Instrução Norma-
tiva n° 9, de 3 de maio último. O dire-
tor do DIPOA observou, no entanto, 
que na IN “há muitos pontos que não 
estão claros em relação à forma como 
os procedimentos serão executados”. 
 

PAGAR A CONTA

A classificação de carcaças, prevê 
a IN, deverá ser obrigatória a partir 
de 1º de janeiro de 2005. O cumpri-
mento desse prazo, no entanto, não 
será possível no entendimento tanto 
do diretor do DIPOA como do dire-

tor-executivo da Abiec. “O País não 
dispõe de classificadores de carcaças 
habilitados e os cursos para formá-los 
ainda estão em fase de planejamento”, 
afirmou Nelmon Costa, com o endos-
so de Antonio Camardelli.

Conforme a legislação, a inicia-
tiva privada deverá arcar com os 
custos do sistema, “mas não está 
especificado se serão os pecuaristas 
ou as indústrias”, disse o diretor do 
DIPOA. Da mesma forma, não es-
tão especificados os procedimentos 
internos dos frigoríficos para orga-
nização das carcaças conforme os 
tipos previstos. Nelmon Costa afir-
mou ainda que também o MAPA 
não está estruturado para as funções 
de monitoramento do sistema.  

Outro problema apontado pelo 
diretor do DIPOA é a ausência de 
mecanismos para informar ao con-
sumidor sobre as vantagens que ele 
terá com as informações que o sis-
tema disponibilizará sobre os cortes 
vendidos no varejo.

Apesar de se manifestar favora-
velmente à classificação de carcaças, 
o diretor-executivo da Abiec mostrou 
preocupação com o seu caráter obri-
gatório e teme que o sistema possa 
“privilegiar poucos e prejudicar mui-
tos”. Antonio Camardelli enfatizou 
que “quem manda no nosso negócio 
é o mercado”. E informou que “já 
existem alguns conceitos que pre-
miam a carne de melhor qualidade” 
e que, portanto, “deve haver muito 
cuidado com a regulamentação e a 
obrigatoriedade”. 

QUALIDADE

Na opinião do professor Sérgio De 
Zen, a implantação de um sistema de 
classificação de carcaças no Brasil é 
conseqüência da profissionalização e 
da modernização da pecuária e da in-
dústria frigorífica e uma exigência do 
mercado. “A classificação de carcaças 
deve ser um instrumento para agregar 
valor ao produto”, afirmou. 

O consultor Claudio Solis, tam-
bém presente ao encontro na ABC, 
deu ênfase ao sentido global da classifi-
cação de carcaças. “É um instrumento 
para ordenar o processo de comerciali-
zação e também toda a cadeia produ-
tiva”. Para ele, “ficarmos preocupados 
apenas com a quantidade de gordura 
é perder noção do todo”.

No entendimento de Claudio 
Solis, “o sistema de classificação de 
carcaças é um instrumento para que 
o Brasil possa competir com outros 
grandes produtores”. 

REVISÃO

Diante dos riscos de o sistema fa-
lhar já em sua implantação, o diretor 
do DIPOA informou que realizará uma 
reunião em breve para rediscutir a Ins-
trução Normativa nº 9. “Vamos convi-
dar a cadeia produtiva para definirmos 
alguns parâmetros: Quem vai contratar 
o classificador; quem vai se responsabi-
lizar pela classificação; como serão orga-
nizadas dentro do frigorífico as carcaças 
com diferentes características como será 
levada a informação ao consumidor so-
bre o corte que ele estará comprando”, 
enumerou Nelmon Costa.

O presidente da ABC, Luis Alber-
to Moreira Ferreira, que coordenou a 
mesa-redonda, reconheceu a necessi-
dade de ajustes e definições mas la-
mentou que isso não tenha sido feito 
no tempo certo. “A Instrução Nor-
mativa ficou três meses sob consulta 
pública, mas as contribuições para 
aperfeiçoá-la foram poucas”. 

Solis, Camardelli, Nelmon 
Costa, Luis Alberto e De Zen: 
classificação de carcaças 
em discussão.
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História e experiência 
fazem da ABC exemplo 
para a pecuária

Autoridades presentes, prezados asso-
ciados, conselheiros e diretores da ABC, 
prezadas amigas e amigos

Há três anos passados, tomei posse 
como Presidente da Diretoria da ABC. Na 
época, expressei toda minha satisfação 
pela eleição e orgulho por ocupar cargo tão 
relevante à frente de nossa associação. 

Hoje, reeleito para novo mandato de 
mais três anos, sinto uma grande satisfa-
ção e também uma enorme responsabilida-
de pela confiança que nos foi depositada 
pelos nossos associados para cumprir novo 
mandato à frente da ABC.

Certamente fruto de um trabalho satis-
fatório durante a gestão anterior, junto de 
uma excelente Diretoria e total apoio do 
Conselho Deliberativo, diversas atividades 
foram realizadas. Mas temos ainda muita 
coisa para fazer.

Fundada em 1926 por ilustres brasilei-
ros, presidida por tradicionais membros da 

agropecuária paulista, aos quais reveren-
ciamos nesta oportunidade, a ABC comple-
tará 78 anos em dezembro próximo. 

Reestruturada financeiramente, a ABC, 
conseguiu nos últimos anos incrementar 
suas atividades, recuperando espaço na 
discussão dos temas mais importantes do 
setor agropecuário.

Na gestão anterior, passamos a integrar 
doze câmaras, comitês e grupos de traba-
lho onde a pecuária brasileira foi discutida 
e apresentou como todos sabem, enorme 
evolução nestes últimos anos.

Certamente, a nova Diretoria saberá dar 
seqüência aos trabalhos iniciados, amplian-
do ainda mais a participação da ABC na 
discussão e na decisão de importantes me-
didas para a evolução e aperfeiçoamento 
da nossa pecuária.

Entre as metas e os desafios que a 
nova gestão terá de enfrentar, uma delas 
diz respeito ao ASSOCIATIVISMO. Aqui 

faço, como fiz há três anos, um apelo aos 
nossos sócios, aos agricultores, aos pecu-
aristas, para que se integrem às entidades, 
aconselhando seus filhos a participar das 
associações, sindicatos, cooperativas, 
partidos políticos, entidades não governa-
mentais, etc.

Nossa agropecuária somente será 
forte e ouvida, se bem e efetivamente 
representada!

Não podemos deixar que nossas idéias e 
princípios se percam no decurso do tempo, 
ou sejam defendidas por pessoas ou políti-
cos alheios às entidades da classe rural.

Importantes temas terão destaque e 
evolução muito grande nos próximos anos. 
Vejam alguns:
n Segurança alimentar, da qual a rastreabi-
lidade por nós defendida é parte integrante.  
Segurança esta não só para os produtos 
exportados, mas sobretudo para os consu-
midores  brasileiros. 

“Será que sabemos a força que temos?”

Luis Alberto Moreira Ferreira proferiu o seguinte discurso na posse para o seu segundo mandato como presidente da ABC.

“Eu vejo a ABC como um ponto 
de equilíbrio. Nós temos entidades 
que são agressivas em alguns aspectos, 
outras que parecem ver somente seus 
interesses particulares e outras que só 
pensam no agora, no imediato. Poucas 
são as entidades com pessoas experien-
tes, equilibradas e que estão olhando 
o futuro como ocorre com a ABC”. A 
afirmação é do secretário executivo do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, feita durante a soleni-
dade de posse da nova diretoria execu-
tiva da ABC, na noite de 30 de agosto. 
Para José Amauri Dimarzio, “a ABC 
tem uma imagem de tranqüilidade e 
de experiência” e, portanto, “deve servir 
como referência para outras entidades 
da pecuária brasileira” principalmente 
na discussão de temas importantes, 
como o da rastreabilidade.

O presidente do Conselho Delibe-
rativo, Nelson Luiz Baeta Neves, enfa-
tizou a importância histórica da ABC, 
“que serviu de exemplo para a criação 
de outras associações de pecuaristas”. 
Baeta Neves pôs em relevo também a 
atuação do presidente reeleito da ABC, 

Luis Alberto Moreira Ferreira. “Ele está 
fazendo um trabalho magnífico de res-
gatar  a credibilidade e a importância 
de uma entidade que sempre pautou 
sua existência na honorabilidade e na 
competência”, afirmou. 

Além de Amauri Dimarzio, Baeta 
Neves e Luis Alberto, a mesa que pre-
sidiu a solenidade teve as presenças de 
Carlos Eduardo Moreira Ferreira, vice-
presidente da Confederação Nacional 
da Indústria, Levi Montebelo, diretor 
do CREA-SP, e José Cassiano Gomes 
dos Reis Júnior, presidente da Associa-
ção de Engenheiros Agrônomos do Es-
tado de São Paulo.

Tomaram posse os diretores 
eleitos em julho último: Presidente 
– Luis Alberto Moreira Ferreira; vi-
ces-presidente – Ney Soares Piegas, 
Rubens Malta de Souza Campos Fi-
lho, Luiz Rondon Teixeira de Maga-
lhães, Luiz Francisco Pavan Silveira 
e Eduardo Nunes Gusso; secretários 
– Jair Martineli e Wanda Pompeu 
Geribello; Tesoureiros – Gustavo 
dos Reis Filho e Francisco Márcio 
da Costa Carvalho.
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Luis Alberto Moreira Ferreira proferiu o seguinte discurso na posse para o seu segundo mandato como presidente da ABC.

Gustavo dos 
Reis Filho, 
Luis Alberto 
Moreira 
Ferreira e 
Sandra Maria 
Prestes Reis.

Baeta Neves 
e o jornalista 
Pedro Del 
Picchia.

Levi 
Montebelo, 
Sebastião 
Costa Guedes, 
José Cassiano 
e Eugênio 
Salgueiro 
Gomes.

Maria Lúcia 
Alcântara 
Machado, 
Wanda 
Pompeu 
Geribello e 
Luis Alberto.

Silvio Crespi 
e Bene Adler.

Edgardo 
Héctor Pérez, 
Mirta Pérez 
e Maria 
Eugênia da 
Silva Telles.

Luiz Francisco Pavan Silveira e Eduardo Nunes Gusso.

Luis Alberto, Ronaldo Narciso Silveira Ferreira 
e Rubens Malta Campos Filho.

n Efetiva participação dos pecuaristas e 
de suas entidades nas negociações com 
frigoríficos, visando a melhoria de preço de 
seus produtos. A qualidade da carne bovina 
brasileira está em franca evolução, e os 
preços precisam compensar esse esforço 
do pecuarista.
n Atuação decisiva e intransigente da de-
fesa sanitária de nossos rebanhos, com 
apoio total ao Ministério da Agricultura 
nesse setor, visando a extinção da aftosa 
no Brasil, e impedir a qualquer custo a 
entrada da doença da vaca louca, etc.

Tudo isso válido também para os 
produtos suínos e avícolas dos quais o 
Brasil é grande exportador.

Muitos outros temas serão abordados 
por nossa gestão, também com o apoio 
e participação de outras entidades, tais 
como:
n Consolidar o SIC – Serviço de Infor-
mação da Carne – e o Comitê da ABNT 
para normalização da carne e do leite, 
dos quais a ABC participou ativamente 
na sua criação e que agora caminham 
ou deverão caminhar por suas “pró -

prias pernas”.
n Lei de Biossegurança e os produtos 
transgênicos
n Código e uso das águas
n Defesa intransigente da propriedade 
produtiva, total execração das invasões 
de terras, e defesa da reforma agrária 
dentro dos padrões legais.

Os desafios são enormes e permanen-
tes. Por isso, podemos dizer aos nossos 
associados e a todos que a Diretoria da 
ABC estará à frente em nossas lutas e 
se manterá intransigente na defesa dos 
interesses agropecuários brasileiros. 

Para tanto, não faltarão a esta 
Diretoria, coragem, vontade, deter -
minação, muito trabalho e sobretudo 
independência.

E aqui lanço mão de dois ditos popu-
lares que citei há três anos, na posse da 
gestão anterior: “O boi não sabe a força 
que tem” e “Do boi só não se aproveita 
o berro”. 

São expressões populares que encer-
ram as generosas virtudes desse animal 
e que de alguma forma, cabem também 

para quem os cria. Será que nós, pe-
cuaristas, sabemos efetivamente a força 
que temos?

Ao lançar mão dessa comparação, que-
ro aqui conceituar a nova gestão. 

Ao promover o trabalho conjunto com 
as entidades representativas dos vários 
setores da pecuária brasileira, não só 
vamos aumentar nossa força, mas, princi-
palmente, tomaremos a consciência dessa 
força. Teremos a medida do nosso poder 
para mudar e melhorar a nossa realidade. 
Saberemos não só a força que temos, mas 
também como, onde e para que usá-la.

Diferentemente do berro do boi, que 
apenas ecoa no silêncio dos pastos, 
vamos trabalhar para que nossa voz seja 
ouvida e respeitada nos diferentes fóruns 
da vida nacional em que podemos e deve-
mos estar presentes.

Também nesta hora, desejamos concla-
mar a todos para a intransigente defesa 
de nossos pecuaristas, face aos desafios 
de agora e das lutas que teremos pela 
frente nos próximos anos.
Juntos e unidos seremos fortes!
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O Sisbov deve ser mantido
Defensor incansável – e implacável – da qualidade da carne bovina 

brasileira, o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, José Amauri Dimarzio, crê que a rastreabilidade é um 
elemento fundamental para a conquista de mercados. Da mesma forma, 
vê na classificação de carcaças um mecanismo imprescindível para a 
carne brasileira alcançar os mesmos preços pagos pelo produto norte-
americano. Em entrevista ao Jornal dos Criadores, no dia 30 de agosto, 
Dimarzio defendeu ações integradas da cadeia produtiva da carne 
bovina como forma definitiva para valorização do produto. 

O sistema de rastreabilidade 
bovina parece estar sofrendo um 
refluxo. O Sisbov tem recebido crí-
ticas e houve uma redução signifi-
cativa no número de registros de 
animais. Que leitura o senhor faz 
em relação ao futuro da rastreabi-
lidade bovina no Brasil?

Faço uma leitura boa, porque as 
medidas que tomamos atingiram to-
das as regiões do Brasil. Se há pessoas 
incomodadas, é porque realmente o 
trabalho está em evolução. Se fosse o 
contrário, ninguém estaria reclaman-
do. Estamos, portanto, em um bom 
momento, porque todos se interes-
saram em defender seus vários pon-
tos de vistas e quando não existe um 
consenso, o que é muito interessan-
te, a gente pode obter um progresso 
maior. Paralelamente, além das dis-
cussões que estamos fazendo, nos 
dias 22 e 23 de setembro realizare-
mos no Hotel Hilton, em São Paulo, 
a primeira conferência internacional 
sobre rastreabilidade. Teremos nesses 
dias especialistas em rastreabilidade 
do mundo inteiro; rastreabilidade 
na concepção plena da palavra e não 
só para carne bovina, mas sim para 
todos os produtos de origem agrope-
cuária. Baseados nessa coletânea de 
informações, mais as discussões que 
estamos fazendo internamente, pode-
remos promover um avanço significa-
tivo. Na medida em que a discussão 
se aprofunda, um fato é definido com 
mais clareza. 

Pelo que o senhor está falan-
do, não há a possibilidade de uma 
reversibilidade da rastreabilidade 
bovina?

Essa é uma discussão em nível de 
país. O setor da carne é que sabe onde 
ele quer chegar. Até a presente data, 

todas as missões que vêm comprar 
carne no Brasil, principalmente as 
da União Européia, condicionam a 
aquisição do produto à existência da 
identificação individual do animal. 
Eles falam o seguinte: não são eles 
que vão dizer como a gente vai fazer. 
Eles querem comprar carne, mas de 
quem faz a identificação individual.

Na visão do MAPA, como ór-
gão disciplinador da política agrí-
cola e pecuária, o Sisbov deve ser 
mantido?

Não só na visão do MAPA, mas 
na minha visão pessoal, como em-
presário, o Sisbov deve ser mantido. 
Conheço o mercado internacional 
e digo que essa conversa, de que os 
importadores terão de aceitar o nos-
so boi porque é criado a pasto, não é 
bem assim. Nós podemos dialogar, 
podemos discutir, propor um sistema 
de rastreabilidade ao nosso cliente e 
convencê-lo que o sistema é seguro 
e que pode trazer garantia de segu-
rança alimentar, mas é o cliente que 
vai decidir. A decisão não será nos-
sa; é de quem compra. Tanto é assim 
que, por exemplo, o Japão até hoje 
não compra carne in natura brasi-
leira, assim como os Estados Unidos 
não compram porque não aceitam o 
nosso sistema de zoneamento de áreas 
livres da aftosa com vacinação. 

O MAPA está tentando conven-
cer os norte-americanos a aceitar.

Estive nos Estados Unidos fa-
zendo uma grande discussão sobre 
esse asssunto. Como eles tiveram o 
caso da “vaca louca” e suas expor-
tações pararam, parece que estão 
dispostos a defender o nosso zo-
neamento com relação à febre af-
tosa, o que permitirá a entrada do 

produto brasileiro naquele mercado. 
Se nós entrarmos no mercado ame-
ricano, será um passo para entrar 
também no mercado japonês. E aí 
será o nosso grande trunfo. Mas não 
é simplificando o raciocínio ou não 
fazendo a rastreabilidade que nós 
iremos conquistar esses espaços. Es-
tamos fazendo estudos para investir 
muito mais na área de informática 
nas unidades de veterinária local, 
de maneira que se crie uma rede 
nacional de acesso entre o MAPA 
e as unidades dos municípios. Isso 
foi notado também pelos compra-
dores internacionais. Ou seja, temos 
é que aperfeiçoar. Se os produto-
res toparem um sistema que, por 
exemplo, permita ao Brasil ter uma 
identidade obrigatória de todos os 
animais a partir do momento que 
todo o território nacional for livre 
de febre aftosa por vacinação, pode 
ser uma condição. A febre aftosa é 
realmente o desafio mais importan-
te que temos. Então não importa a 
maneira, mas é necessário ter um 
sistema confiável de identificação. 
E é isso que defendemos. Aos pou-
cos eu acho que vamos encontrar os 
caminhos adequados para motiva-
ção de todos. 

Amauri Dimarzio: “Se há pessoas 
incomodadas, é porque o trabalho 
está em evolução”.
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O Sisbov deve ser mantido
E sobre a queixa dos pecuaristas 

de que eles estão investindo, me-
lhorando seu produto, fazendo a 
identificação, mas os frigoríficos 
não reconhecem esse esforço?

De fato, é preciso que os frigorí-
ficos, que antes estavam exportan-
do a US$ 1,8 mil a tonelada, e hoje 
essa tonelada já ultrapassa os US$ 
2,2 mil, passem a remunerar de 
uma maneira muita mais adequada 
o produtor que fizer identificação, 
que fizer um produto de acordo 
com o novo modelo de tipificação 
de carcaças. Pretendemos ter uma 
discussão mais profunda agora com 
os frigoríficos nesse sentido, porque 
eles são o nosso vetor de difusão para 
levar lá fora a qualidade da carne. 
Portanto, se eles melhorarem a re-
muneração ao produtor, o produtor 
vai investir mais. 

Dia 25 de agosto foi feito um 
debate aqui na ABC sobre classifi-
cação de carcaças (Veja pág. 3). O 
diretor do DIPOA, Nelmon Cos-
ta, acha que não haverá condições 
de implantar a obrigatoriedade do 
sistema a partir de 1º de janeiro. 
Já o representante da Abiec, An-
tonio Camardelli, vê com descon-
fiança um sistema de classificação 
de carcaças com uma regulamen-
tação muito rígida. Como o senhor 
vê esse quadro?

A Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva da Carne Bovina defi-
niu três pontos para serem vistos 
em profundidade. O primeiro foi 
revisar o Sisbov; o segundo, criar 
um sistema de tipificação e classifi-
cação de carcaças; o terceiro, criar 
um sistema nacional de avaliação 
de desempenho de animais. Foram 
nomeadas comissões para discutir 
cada assunto e levar propostas para 
a Câmara. A normalização da clas-
sificação de carcaças surgiu das 
discussões da Câmara e os frigo-
ríficos participaram. Portanto, me 
é muito estranho que um técnico 
do próprio MAPA e os frigoríficos 
venham apontar falhas em um sis-
tema que foi amplamente discutido 
por todos nós. 

E a instrução normativa so-
bre classificação de carcaças ficou 
em audiência pública por três 
meses....

E ela não está obrigatória até o fi-
nal do ano. E justamente esse é o pon-
to que eu quero conversar agora com 
os frigoríficos, porque é o caminho 
que encontramos para valorizar quem 
faz cruzamento industrial, quem faz 
a rastreabilidade.

A diversidade do produto im-
plicará diversidade de preços.

Queremos chegar um dia aos 
preços internacionais em US$ 3,5 
mil a tonelada, certo? Então, se não 
trabalharmos a matéria-prima, não 
vamos chegar lá.

Voltando para a questão da ras-
treabilidade. O Sisbov contempla 
a rastreabilidade até a entrada do 
boi no frigorífico. No entanto, pelo 
conceito de rastreabilidade, deve-
ria haver um acompanhamento do 
produto até o consumidor final.

Isso já está pronto no MAPA 
e será o próximo passo. Só não foi 
implementado ainda porque o pas-
so anterior, que é a identificação e a 
certificação do animal, não está per-
feitamente ajustado. 

Além da rastreabilidade e da 
classificação de carcaças, o que 
precisa acontecer para a carne bra-
sileira atingir esse valor de US$ 3,5 
mil a tonelada que a carne dos EUA 
e da Austrália já alcançam? 

Estamos ainda no meio do cami-
nho. Cada etapa vai ser um novo per-
curso a ser vencido. Estamos numa 
etapa em que o segmento mais es-
clarecido estava relutando quanto à 
implementação da identificação in-
dividual do animal. Uma vez que se 
consiga que esse segmento, de uma 
forma ou de outra, esteja engajado, 
o próximo é o frigorífico.

O que o senhor considera “seg-
mento mais esclarecido”?

São as várias lideranças da pe-
cuária. Alguns aderiram, e depois, 
por influência de outros, voltaram 
para trás. Resolvido isso, o que acho 
estar muito próximo de acontecer, 
vamos conversar muito seriamente 
com os frigoríficos. E aí teremos que 
trabalhar em duas áreas: uma inter-
na, com muito seminário e esclare-

cimentos, e os frigoríficos pagando 
melhor o produto de qualidade. A 
outra é o investimento maior em 
marketing da nossa carne no exte-
rior. A Abiec já vem fazendo isso, 
mas o Brasil está precisando, em to-
dos os seus produtos, de uma me-
lhor organização, que vai ser dada 
em breve. Vamos criar a figura dos 
adidos agrícolas nas embaixadas 
brasileiras; vamos fazer um plano 
mercadológico para cada produto, 
escolher os países-alvo, definir o 
plano e as ações, enfim, todo um 
conjunto, mas que não pode ser 
tratado apenas por um Ministério. 
O governo já chegou a esboçar esse 
organograma envolvendo o MAPA, 
o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio e o Ministé-
rio das Relações Exteriores. O mo-
delo está formatado. É preciso que 
alguém lidere. A hora que se definir 
isso, entram também o Banco do 
Brasil e todos os órgãos de promo-
ção internacional. Aí a coisa vai.

E o mercado interno? Existe 
um segmento de consumidores 
que gostaria de ter informações 
e produtos diferenciados. 

Já existe o Serviço de Infor-
mação da Carne (SIC), que tem 
feito uma série de esforços, várias 
marcas entraram no mercado, mas 
esse processo é lento porque essa 
questão também só será resolvida 
quando a cadeia produtiva se or-
ganizar no sentido de oferecer ao 
consumidor um produto diferen-
ciado e informá-lo disso. Por isso 
que o sistema de tipificação e clas-
sificação, na minha ótica, é muito 
importante. Nós poderemos ter um 
sistema de remuneração baseado 
nesses fatores: um animal jovem, 
rastreado, identificado, que tenha 
o couro não danificado, que tenha 
uma carcaça que obedece aos pa-
drões de acabamento, pode valer, 
por exemplo, 8% a 10% acima do 
preço da arroba medido pela Esalq, 
que é uma referência de mercado. 
Por outro lado, uma vaca velha, 
sem rastreabilidade etc, vai valer 
cerca de 10% a menos. Se nós criar-
mos essa graduação, naturalmente 
se abrirá caminho para uma cam-
panha de esclarecimento ao con-
sumidor. Mas não adianta investir 
no marketing se não há um sistema 
por trás.
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Plano hemisférico para combater 
a aftosa fica pronto neste mês

O Centro Pan-Americano de 
Febre Aftosa deve concluir neste 
mês o Plano Hemisférico de Com-
bate à doença, informou  Sebastião 
Costa Guedes, representante do ór-
gão no Brasil. A expectativa é de 
que o plano seja implementado a 
partir do próximo ano, com o ob-
jetivo de erradicar a febre aftosa na 
América do Sul até 2009. 

Elaborado pelo Grupo Intera-
mericano para Erradicação da Fe-
bre Aftosa, o plano prevê quatro 
diretrizes: atualização do atual 
programa hemisférico, criação de 
fundos nacionais e internacionais 
para combate da doença, reclassi-
ficação das áreas de risco para pla-
nejamento das ações e a criação de 
mecanismos de auditorias públicas 
e privadas nos programas de com-
bate e controle da febre aftosa.

Guedes se reuniu com o mi-
nistro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Roberto Rodri-
gues, em 20 de agosto, para dis-

cutir as metas do Plano. “O grupo 
está concluindo o trabalho e querí-
amos estabelecer uma agenda com-
patível com o MAPA para que o 
Brasil possa sediar, em outubro, a 
reunião da Comissão Hemisférica 
que vai aprovar ou modificar o pla-
no”, informou o representante do 
Centro Pan-Americano de Febre 
Aftosa. Para Guedes, “as parcerias 
entre o setor privado e os governos 
são fundamentais para o sucesso da 
erradicação da doença”.

INVESTIMENTOS

Com o surgimento do foco de 
febre aftosa no Pará e o aumento 
das atenções do mercado inter-
nacional para o Brasil, o governo 
federal está anunciando amplia-
ções significativas no orçamento 
para o combate à doença. Os in-
vestimentos na defesa agropecu-
ária em 2004, previstos inicial-
mente em R$ 68 milhões, foram 
ampliados para R$ 112 milhões. 

Para o ano que vem, o secretário 
de Defesa Agropecuária, Maçao 
Tadano, prevê um orçamento de 
R$ 150 milhões.

Costa Guedes: erradicação 
da aftosa até 2009

Exportações do agronegócio 
continuam batendo recordes

O saldo da balança comercial 
dos produtos agropecuários – US$ 
19,44 bilhões – apresentou um 
crescimento de 44% no acumu-
lado de janeiro a julho deste ano 
em comparação a igual período 
do ano passado. As exportações 
somaram US$ 22,24 bilhões, in-
dicando aumento de 37,2%, en-
quanto as importações chegaram 
a US$ 2,8 bilhões, resultado 3,2% 
maior do que nos primeiros sete 
meses de 2003.

O complexo carnes é o segun-
do maior item nas exportações do 
agronegócio, atingindo US$ 3,3 bi-
lhões, 59,5% acima do registrado 
no mesmo período do ano passado. 
O complexo soja continua sendo 
o principal item, com embarques 
que totalizaram US$ 6,58 bilhões 
(crescimento de 47,1%).

A CNA prevê, para o ano todo, 

um superávit de US$ 30 bilhões na 
balança comercial do agronegócio: 
exportações de US$ 35 bilhões e 
importações de US$ 5 bilhões. 
Diante da previsão de que o to-
tal das vendas externas brasileiras 
some US$ 90 bilhões, a participa-
ção do agronegócio nas exporta-
ções do País será de aproximada-
mente 39%.

PRODUTO INTERNO

O crescimento do Produto In-
terno Bruto do agronegócio deverá 
ser da ordem de 2,8% em 2004, 
atingindo R$ 522,39 bilhões, se-
gundo estimativa da CNA. A agri-
cultura, isoladamente, pode chegar 
a gerar R$ 97,75 bilhões, apontan-
do crescimento de 3,1%. Já a pre-
visão da produção pecuária é de 
R$ 67,29 bilhões, com resultado 
6,15%  maior do que em 2003. 

ITR: declarações 
até dia 30

Os proprietários de imóveis 
rurais, tanto pessoas físicas 
como jurídicas, devem entregar 
as declarações do ITR (Imposto 
sobre a Propriedade Territorial 
Rural) deste ano à Receita Fe-
deral até o dia 30 de setembro. 
A declaração pode ser entregue 
pela internet, no site www.recei
ta.fazenda.gov.br; em disquete, 
nas agências do Banco do Brasil 
e da Caixa Econômica Federal; 
ou em formulários, nas agências 
dos correios. O imposto poderá 
ser pago em até quatro parcelas, 
de setembro a dezembro. Nenhu-
ma cota poderá ser inferior a R$ 
50. O imposto inferior a R$ 100 
será pago de uma só vez.
A entrega da declaração fora do 
prazo terá de ser feita por meio 
da Internet ou com a entrega 
de disquete nas unidades da 
Secretaria da Receita Federal. 
A multa será de um por cento 
ao mês-calendário ou de R$ 50 
nos casos de imóvel rural imune 
ou isento do ITR.
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PREÇOS: (por pessoa, parte aérea + terrestre)

Em apto duplo

Hotel Meridien Montparnasse ou 
Hotel Holiday Inn St Germain 

U$ 2.136,00

Em apto 
individual U$ 3.123,00

Tec Tour Viagens 
e Turismo Ltda
Av. José César de Oliviera, 181 – cj 304
Fone:11 - 3641 5566  Fax:11 - 3831 8002
E mail: abtr@abtr.com.br

ABC – Associação Brasileira 
de Criadores
Av José césar de Oliveira, 181 – 11° and
Fone: (11) 3832 9369 Fax: (11) 3831 2731 
E mail: abc@abccriadores.com.br

INFORMAÇÕES E RESERVAS      

Obs: Tarifas sujeitas a reservas

17 a 21 de outubro de 2004
Paris - França  

- Um dos dois maiores Salões de Alimentação do mundo.
- 5.200 expositores  de 98 paises. 
- 135.000 visitantes (2003) de 188 paises. 

A ABC – Associação Brasileira de Criadores está 
colocando à disposição de todos o pacote de viagem 
a Paris, para participação nessa importante feira.

Datas do programa:  Saída: 16/10 
Regresso: 22/10 - 5 noites 

O que inclui: 
n Passagem aérea com a Air France – São Paulo/Paris/

São Paulo – em classe econômica, + taxa de embarque. 
n 06 noites em Paris no Hotel Meridien Montparnasse (****) 

ou Holiday Inn St. Germain (***) (ou categorias similares), 
com  taxas inclusas, sem café. 

RESERVAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Tarifas e reservas sujeitas a confirmação.
Desconto especial para sócios da ABC. 

Consulte condições de pagamento.

SIAL- Salão 
Internacional 

da Alimentação 

MAPA realiza fórum 
internacional sobre 
rastreabilidade

Entre os dias 21 e 23 de setembro, o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) realizará em São 
Paulo a Conferência Internacional sobre Rastreabilidade de 
Alimentos. O evento, que terá o apoio do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (Fundo Setorial do Agronegócio e Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos), da Fundação de Estudos 
Agrários “Luiz de Queiroz” e do Ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation, de la Peche et des Affaires Rurales, da 
França, será uma oportunidade para as lideranças do setor 
conhecerem a fundo todos os aspectos da rastreabilidade e 
discutirem sua implantação no Brasil.

A Conferência terá como temas centrais “sistemas de 
avaliação de conformidade”, “identificação de origem”, “ras-
treabilidade da cadeia agroalimentar” e “segurança sanitária 
animal”. Os temas serão apresentados em quatro módulos: 
Marcos Regulatórios; Experiências Internacionais; Requisi-
tos Químico, Físico, Biológico, Fitossanitário, Zoosanitário 
e Veterinário; e Framework: Plataformas Tecnológicas.

Estarão presentes especialistas de diversos países, como 
França, Itália, Alemanha e Espanha, incluindo representan-
tes do comitê responsável pela estruturação do sistema de 
rastreabilidade da cadeia alimentar da União Européia. 

Segundo Juaquim Naka, que coordena o evento por 
parte do MAPA, o objetivo principal da Conferência é 
promover uma reflexão técnico-científica e metodológica 
sobre o sistema de certificação e rastreabilidade de alimen-
tos. “Será também uma oportunidade para o Brasil, como 
líder da agricultura tropical, apresentar seus indicadores 
técnicos nesta área”, afirmou.

LOCAL E INSCRIÇÕES

O evento será realizado no Hotel Hilton (Avenida Ipi-
ranga 165). Informações podem ser obtidas pelo telefone 
(11) 3045-1012 ou no site www.agrobiz.com.br/conferencia, 
pelo qual também podem ser feitas as inscrições. A taxa é 
de R$ 300,00, com desconto de 50% para representantes 
de órgãos governamentais, instituições de pesquisa e de en-
sino, integrantes do sistema P.I.F. e estudantes. 

30 anos de ANDEF
Os 30 anos da Associação Nacional de Defesa Vegetal 

(ANDEF) serão comemorados no próximo dia 16, no ho-
tel e Royal Palm Plaza em Campinas, SP. Na ocasião, 
serão realizadas palestras, além de coquetel, jantar e show. 
O evento se inicia às 15h com a palestra do coordenador 
geral de Desenvolvimento Vegetal do Ministério da Agricul-
tura, Pecuaria e Abastecimento, José Rozalvo Andriguetto, 
sobre a Produção Integrada de Frutas (PIF). Na seqüência, 
o coordenador técnico nacional do PAS, Paschoal Guima-
rães Robbs, falará sobre o Programa de Alimentos Seguros 
e, em seguida, Luis Carlos Ferreira Lima, diretor técnico 
da ANDEF, abordará o tema Protegendo e fortalecendo a 
agricultura brasileira. 
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Seminário debate exportação de carnes
O Brasil tornou-se o primeiro exportador mundial em valor de carne avícola 
e também primeiro exportador mundial de carne bovina. Visando difundir o 
funcionamento dessa cadeia exportadora e contribuir para que o sucesso do 
momento não seja apenas reflexo de uma conjuntura internacional favorável, 
mas que seja mantido e eventualmente ampliado no futuro, o Instituto de 
Tecnologia de Alimentos (Ital) promove nos dias 6 e 7 de outubro o “I Seminário 
sobre Exportação de Carnes – Oportunidades e Desafios”, na Federação do 
Comércio do Estado de São Paulo (Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - São Paulo, 
SP). O programa abordará temas de relevância para o mercado exportador,  
tais como: certificados de origem e rastreabilidade, exportação de subprodutos, 
transportes e logística, habilitação de frigoríficos, financiamento e serviços de 
despachantes. (19) 3743 1884 www.ital.sp.gov.br

EventosEventos

QUALIDADE DO LEITE

12 a 15 de setembro, no Centro 
de Eventos da Universidade de 
Passo Fundo, em Passo Fundo, RS. 
Promovido pelo MilkPoint e pelo 
Conselho Brasileiro de Qualidade do 
Leite, o 1º Congresso Brasileiro de 
Qualidade do Leite será realizado com a 
proposta de reunir a cadeia do leite para 
discutir os temas mais relevantes que 
afetam a qualidade do produto no País, 
como a aplicabilidade do Programa 
Nacional de Qualidade do Leite (PNQL), 
formação de recursos humanos, 
pagamento por qualidade, saúde 
da glândula mamária, composição,  
equipamentos de ordenha, 
armazenamento e processamento, 
entre outros assuntos. (54) 316-8191, 
www.cbql.com.br, cbql@cbql.com.br

LEITE E PASTAGENS

A Fundação de Estudos Agrários 
“Luiz de Queiroz” (FEALQ) oferece 
o 2º Curso de Produção de Leite no 
Sistema de Pastagens, dias 14, 15 e 
16 de setembro, em Piracicaba, SP. 
O programa contempla conceitos e 
definições dos sistemas de produção de 
leite em pastagens, fatores que afetam 
a eficiência na exploração leiteira, 
princípios sobre manejo e adubação de 
pastagens e manejo dos animais em 
pastagens e instalações, entre outros 
temas. www.fealq.org.br

MERCOAGRO

14 a 17 de setembro, em Chapecó, 

SC. Evento internacional, de caráter 
técnico, voltado para o segmento de 
frigoríficos, a Feira Internacional de 
Processamento e Industrialização da 
Carne reunirá cerca de 600 expositores 
que irão apresentar novidades em 
todas as áreas: aditivos, condimentos, 
corantes, embalagens, equipamentos 
de abate e processamento final, 
refrigeração, automação industrial, 
tecnologia para tratamento de efluentes 
e armazenagem, entre outras. (49) 323-
3093 www.mercoagro.com.br

EXPOPECUS 2004

22 a 25 de setembro, em São Carlos, 
SP. Na 2ª edição da Exposição 
de Pecuária, Avicultura, Pesquisa 
e Tecnologia de São Carlos, 
serão apresentadas as principais 
tendências em rastreabilidade, 
instrumentação, sensoreamento 
remoto, cruzamentos industriais, raças 
sintéticas, manejo e produção animal, 
máquinas e implementos, energia e 
telecomunicações, comunicação e 
gestão, crédito e seguro. O objetivo é 
dinamizar e potencializar os negócios 
nas principais cadeias produtivas da 
pecuária. (16) 636-8819.

EXPOINEL

22 de setembro a 3 de outubro, no 
Parque Fernando Costa, em Uberaba, 
MG. Promovida pela Associação 
dos Criadores de Nelore do Brasil, 
a 33º Exposição Internacional 
do Nelore é considerada um dos 
maiores eventos no mundo em 

animais de uma única raça. Estão 
confirmados 22 leilões.  (11) 3107-0972, 
(34)3336-3160, www.nelore.org.br, 
eventos@nelore.org.br

37ª EXPOSIÇÃO 
DE SANTA MARIA

27 de setembro a 10 de outubro, 
em Santa Maria, RS. Promovida 
pela Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), a 37ª Exposição Feira 
Agropecuária de Santa Maria  terá 
em sua programação exposições 
e leilões de animais, máquinas e 
implementos agrícolas, produtos 
da agroindústria, um pavilhão de 
extensão, ensino e pesquisa do Centro 
de Ciências Rurais, da UFSM, entre 
outras atrações. (55) 220-8061/8033, 
apace@adm.ufsm.br

PORK EXPO

20 a 22 de outubro, no Hotel Mabu, 
em Foz do Iguaçu, PR. Considerada 
a maior feira especializada em 
suinocultura da América latina, 
a Pork Expo reunirá  expositores 
das áreas de genética, nutrição, 
saúde animal, reprodução, além 
de equipamentos, processamentos 
e instalações. No evento, também 
serão realizados o 2º Congresso 
Latino Americano de Suinocultura 
e o 4º Congresso de Suinocultura 
do Mercosul. O tema deste ano 
é “Como produzir carne suína, 
respeitando o animal, o meio ambiente 
e as exigências do consumidor”. (19) 
3888-2077, www.porkexpo.com.br, 
info@porkexpo.com.br

AMERICAVESTRUZ 2004

18 a 20 de novembro, no Centreventos 
Cau Hansen, em Joinville, SC. 5o 

Congresso Brasileiro de Strutiocultura. 
Promovido pela Associação dos 
Criadores de Avestruzes do Brasil 
e pela Associação Catarinense dos 
Criadores de Avestruzes, o evento 
será combinado com feira, festival 
gastronômico, leilão e extensa 
programação técnico-científica, além 
de palestras, cursos especializados e 
fórum de discussões. (11) 3101-1096
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N E G Ó C I O S

 Cotação do boi gordo – R$/@ – 24/08/2004
Frigorífico Animal não 

rastreado
Animal 

Rastreado Funrural

Bertin sem compra 62,00 descontar
Friboi 60,00 62,00 descontar

Frigoestrela sem compra 62,00 livre
Independência sem compra 61,00 descontar

Marfrig 59,00 62,00 descontar
Minerva sem compra 60,50 livre

Prazo de pagamento – 30 dias

TEC TOUR  VIAGENS 
E TURISMO LTDA.

•Viagens Nacionais e Internacionais;
•Reservas em Hotéis;
•Passagens Aéreas / Pacotes Turísticos;
•Programas de Milhagens.

Av Jose César de Oliveira, 181 – cj 304
05317 000  Sâo Paulo – SP
Tel.: (11) 3641-5566   Fax: (11) 3831 8002
Email: abtr@abtr.com.br

LEITE – Variações
Bom desempenho das exportações de 
lácteos e mercado interno aquecido 
na entressafra. A escassez de leite 
nesse período gera variações entre 
os preços pagos aos produtores. 
De acordo com CEPEA-USP, essas 
variações chegaram na casa dos 80% 
em GO e MG.

CORTE – Desaquecimento. 
Boi gordo sem grandes variações no 
preço. Enfraquece também o mercado 
de reposição e a oferta do boi magro. 
O bezerro sofre uma desvalorização 
no mês de julho, deixando o mercado 
apreensivo. 

Valores nominais do leite – R$/litro (Produtor)
Leite Data MG RS SP PR GO

Tipo C
Jul/04 0,5708 0,5468 0,5537 0,5324 0,5750
Jun/04 0,5193 0,5090 0,5105 0,5133 0,5348

Tipo B
Jul/04 0,6600 * 0,7060 * *
Jun/04 * * 0,5488 * *

Fonte: CEPEA – Esalq/Usp

Indicador boi gordo – SP
Média simples no período 

Mês R$ - Vista R$ - Prazo
Jul/04 60,33 61,46
jun/04 60,49 61,73

variação - 0,26 - 0,44
Recebido pelo Produtor; a descontar funrural (2,3%)

Indicador bezerro – MS
Média simples do período

Mês R$/unid - Vista Peso médio
Jul/04 378,13 180,18
Jun/04 375,72 180,31

variação 0,64 *
Fonte: Esalq/BMF

Brincos Identificadores – Padrão SISBOV
Marca R$/conj. Entrega (dia)
Allflex 1,52 30

Fockink 1,50 45
SIA do Brasil 1,45 35

Crisan 1,50 50
Conjunto brinco + botom (500 unid), cotação do dia 26/08/2004
Preço à vista para o Estado de SP, frete não incluso.
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Anuncie no

Jornal dos 
Criadores

Seus  Animais, Leilões, 

Feiras, Eventos, Produtos e Serviços

11 3832-9369

1700 pousadas rurais
Fazemos suas reservas

Av Jose César de Oliveira, 181 – cj 304
05317-000  São Paulo – SP
Tel.: (11) 3641-5566   Fax: (11) 3831 8002
Email: abtr@abtr.com.br 

www.abtr.com.br

A mais tradicional Associação de 
Turismo Rural no Brasil lhe oferece:

Associação Brasileira 
de Turismo Rural

Escritório especializado em Desapropriação 
e Aquisição de Terras,  Alienação e Titulação 

de Terras – Cartografia e todos os demais 
assuntos atinentes aos Recursos Naturais.

Rua Eça de Queiroz, 465 , SP-SP, CEP 04011-032  
Fone/fax:  11–5571-1426/8416
e-mail: kummel@totalnet.com.br
Entrega do ITR até 30/09/04

KÜMMEL – Advogados Associados

POUSADA  Iriri
A melhor opção para uma aventura inesquecível!

Um lugar totalmente preservado 
e com todo conforto.  

A  última fronteira para a pesca esportiva na Amazônia.
Fone: (12) 222-7074 com Gugu  

(16) 624-5372 com Genésio
E-mail: contato@pousadairiri.com.br

www.pousadairiri.com.br
Reservas: Tectour Viagens e Turismo  (11) 3641-5566


