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Problemas sanitários 
fecham mercados 
para a carne brasileira

Governo mantém 40 dias no Sisbov
Instrução Normativa publicada 
no final de outubro mantém em 
40 dias o período de perma -
nência no Sisbov dos animais 
para abate cuja carne será 

destinada à exportação. Com 
isso, foi anulada a determina-
ção anterior que previa prazos 
progressivamente maiores 
a partir de 30 de novembro 

deste ano. A mesma IN aboliu 
a necessidade de registros de 
animais para consumo interno, 
conforme estava previsto para 
2006. Pág. 3

Luis Alberto: 
reconhecimento 
aos que promovem 
a pecuária.

Plano para erradicar aftosa 
nas Américas priorizará 
áreas críticas. Pág. 3

Expomilk mostra ânimo 
no leite. Pág. 9

Rastreabilidade carece 
de conscientização

Apesar de ser o maior exportador de carne bovina, 
o Brasil sofre restrições para colocar o produto em im-
portantes mercados. Levantamento feito pelo Instituto 
de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais 
(Icone) mostra que, entre os vinte maiores importadores 
de carne do mundo, 65% do mercado está fechado para a 
carne bovina brasileira por causa de problemas sanitários. 
Entre esses países estão Estados Unidos, Japão, México, 
Canadá, China e Taiwan, que são responsáveis por 91% 
das importações mundiais. Págs. 4 e 5

A rastreabilidade bovina está sendo implantada no 
Brasil apenas para cumprir uma formalidade: atender 
o que pede a União Européia. Feita dessa forma, o 

principal não está sendo conside-
rado: a rastreabilidade como ga-
rantia sanitária, como ferramenta 
de gestão e como prova da capaci-
dade brasileira de produzir carne 
com qualidade. É o que mostra o 
médico veterinário Altino Lopes 
Filho, em entrevista ao Jornal dos 
Criadores. Págs. 6, 7 e 8. 

Roberto Rodrigues 
estará na comemoração 
dos 78 anos da ABC 

A Associação Brasileira de Criado-
res realizará na noite de 10 de dezem-
bro as solenidades de comemoração 
pelo seu 78º aniversário, ocasião em 
que entregará ao ministro Rodrigues 
o título de “Personalidade do Ano” 
pelo seu empenho em favor da pe-
cuária brasileira. Também serão ho-
menageados um pecuarista do setor 
de corte e um do setor de leite, um 

pesquisador e um jornalista. “O de-
senvolvimento da nossa pecuária se 
deve ao esforço de criadores e à atu-
ação de profissionais cujas atividades 
trazem resultados positivos ao nosso 
setor”, afirmou o presidente da ABC, 
Luis Alberto Moreira Ferreira. “Deve-
mos expressar o nosso reconhecimen-
to a essas pessoas”. O evento ocorrerá 
na sede da ABC.
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Atividades da Diretoria

Surpresa na rastreabilidade

Exportação de carnes
Certificados de origem e rastreabilidade, exportação de subprodutos, logística e 
transporte, foram alguns dos temas do seminário “Exportação de Carnes – 
Oportunidades e Desafios”, realizado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), 
dias 06 e 07 de outubro na Federação do Comércio do Estado de São Paulo. A ABC foi 
representada pelo seu vice-presidente Ney Soares Piegas e por Angelo Stefani Junior, 
assessor da diretoria.

Leite e derivados
No dia 19 de outubro ocorreu reunião da Câmara Setorial de Leite e Derivados, da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Angelo Stefani 
Junior, assessor da diretoria, representou a ABC.

Carne paulista
A Câmara Setorial da Carne Bovina, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, reuniu-se no dia 20 de outubro, na Sede da Sociedade Rural 
Brasileira. A ABC foi representada por Angelo Stefani Junior.

Na Expomilk
Durante a Expomilk foi realizado o 7º Encontro de Lideranças da Pecuária Leiteira 
Paulista, que contou com a presença do ministro Roberto Rodrigues, do deputado 
federal Leonardo Vilela e do jornalista Joelmir Betting, dia 28 de outubro, no Centro de 
Exposições Imigrantes, em São Paulo-SP. O tema central – Brasil, celeiro do mundo 
no século 21 – foi acompanhado pelos vices-presidente da ABC, Ney Soares Piegas e 
Rubens Malta de Souza Campos Filho. 

Comitê do Sisbov
Reunião do Comitê Técnico Consultivo do Sisbov, em Brasília, no dia 21 de outubro. 
Representando a ABC, João Pinheiro da Silveira Filho.

Presidente no SIAL
O presidente da ABC, Luis Alberto Moreira Ferreira, participou do Salão Internacional 
de Alimentação, realizado de 17 a 21 de outubro em Paris. Em visitas a estendes e 
contato com expositores, foi conhecer as estratégias comerciais de vários países em 
relação ao mercado da carne bovina.

Não há como não manifestar 
nossa surpresa – para não 

dizer estranheza – em relação à 
decisão do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) quanto aos novos rumos 
apontados para o Sistema Brasi-
leiro de Identificação e Certifica-
ção de Origem Bovina e Bubali-
na, o já conhecido Sisbov. 

O alargamento da exigência 
dos prazos de permanência dos 
animais na Base de Dados do 
Sisbov, antes do abate, de fato 
nos parecia uma necessidade 
imperativa, de modo a adequar 
as necessidades da rastreabili-
dade à realidade da pecuária 
brasileira. No entanto, a decisão 
de fixar o prazo (de permanên-
cia dos animais) em 40 dias e 
de excluir o mercado interno da 
rastreabilidade faz gerar dúvidas 
sobre o presente e o futuro da 
nossa pecuária em termos de 
sua credibilidade perante os 
mercados externo e interno. 

Quer se queira ou não, é 
certo que, mesmo aos trancos e 
solavancos, a idéia do Sisbov es-
tava sendo absorvida pelos pe-

cuaristas brasileiros, no mesmo 
passo em que o Sistema vinha 
superando suas dificuldades e 
deficiências. Por exemplo, em 
nenhum momento faltou animal 
para exportação; ao contrário, 
o fornecimento aos frigoríficos 
pôde garantir a crescente de-
manda das vendas externas 
que se vem verificando neste 
ano. Da mesma forma, os dife-
rentes segmentos que integram o 
Sistema – pecuaristas, fabrican-
tes de brincos, certificadoras e o 
próprio MAPA – vinham aperfei-
çoando seus procedimentos com 
o objetivo de dar fluxo natural à 
rastreabilidade. 

O momento, portanto, pare-
ce indicar a necessidade de pro-
funda e séria reflexão – portanto 
sem casuísmos, interesses restri-
tos e paixões –, que nos conduza 
a uma avaliação consistente e 
conseqüente sobre quais rumos 
estamos construindo para o 
futuro da pecuária brasileira. 
Afinal, o que estão em questão 
são o maior rebanho comercial 
do mundo e o conceito do maior 
exportador de carne bovina.
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Ministério define prazo 
único de 40 dias no Sisbov

Plano para erradicar aftosa nas 
Américas priorizará áreas críticas

Por meio da Instrução Norma-
tiva n° 77, assinada no dia 28 de 
outubro pelo secretário de Defesa 
Agropecuária, Maçao Tadano, o 
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento fixou em 40 dias 
o prazo de permanência na base de 
dados do Sisbov para animais cuja 
carne será destinada à exportação. 

A decisão atendeu indicação 
do Grupo de Trabalho constituído 
pelo ministro Roberto Rodrigues 
em junho último “com o objetivo 
de identificar problemas e propor 
aprimoramentos no sistema bra-
sileiro de rastreabilidade animal”, 
e também sugestão da Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA). As propostas foram 
discutidas e aprovadas em reunião 
do Comitê Técnico Consultivo do 
Sisbov, realizada em 21 de outubro, 
em Brasília.

Passo atrás
Com a publicação da IN n° 77, 

foram revogadas algumas medidas, 
relativas à implantação da rastrea-
bilidade bovina no Brasil, definidas 
anteriormente pelo próprio Minis-
tério com base em propostas discu-
tidas e aprovadas tanto no Comitê 
Técnico Consultivo do Sisbov como 
na Câmara Setorial da Cadeia Pro-
dutiva da Carne Bovina. Dentre as 
medidas anuladas, a principal se 
refere ao calendário progressivo de 
ingresso e permanência de animais 
na base de dados dos Sisbov, além 
da inclusão de animais destinados 
ao consumo interno. 

A partir de 30 de novembro des-
te ano, os animais para exportação 
deveriam ser cadastrados no Sisbov 
até 180 dias antes do abate; a contar 
de 31 de maio de 2005, esse prazo 
seria de 365 dias. 

Em 31 de dezembro de 2005 pas-
saria a valer a necessidade do registro 
de todos os animais, para exportação 
ou não, oriundos das zonas livres da 
aftosa e dos Estados em processo de 
declaração de inexistência da doença. 
A partir de 31 de dezembro de 2007, 
os bovinos e bubalinos de todo o País 
deveriam ser cadastrados no Sisbov.

Segundo proposta da CNA, um 
novo cronograma para registro de 
animais no Sisbov deverá ser defini-
do após o reconhecimento do Brasil 
como zona livre de aftosa pela Or-
ganização Internacional de Saúde 
Animal. 

A Instrução Normativa n° 77 
também revogou a decisão que pre-
via o cadastramento no Sisbov, a par-
tir de fevereiro de 2005, dos animais 
que seriam levados a exposições e fei-
ras classificadas como internacional, 
nacional e interestadual.

O Plano Hemisférico de Erra-
dicação da Aftosa, definido pelo 
Grupo Interamericano para Erra-
dicação da Febre Aftosa nas Amé-
ricas (GIEFA), foi entregue no dia 
1º de novembro, em Washington 
(EUA), para a diretora da Orga-
nização Panamericana de Saúde, 
Mirta Roses Periagro. O documen-
to, que prevê a erradicação clínica 
da febre aftosa na América do Sul 
em cinco anos, a partir de 2005, 
destinará recursos para aumentar 
o índice de vacinação nas regiões 
consideradas críticas: os chacos 
da Bolívia, Paraguai e Argentina, 
o Norte e o Nordeste brasileiros, o 
Equador e a Venezuela.

Segundo Sebastião Guedes, 
consultor do Sindicato Nacional 
da Indústria de Produtos para 
Saúde Animal, vice-presidente do 
Conselho Nacional de Pecuária de 
Corte e membro do GIEFA, nessas 
regiões o índice de vacinação está 
abaixo de 80%, o que, em termos 
epidemiológicos, não protege o 

rebanho. “A erradicação só ocorre 
quando o índice de vacinação está 
acima de 90%”, afirmou. 

Outra importante recomen-
dação do Plano é a exigência de 
condições de biossegurança nos 
laboratórios que manipulam o ví-
rus da febre aftosa, além do uso 
de vacinas sem vírus ativo. “Seria 
um desastre se o vírus se alastrasse 
através da vacinação”, explica ele, 
acrescentando que essas ações de-
verão ser implementadas em todo 
o continente americano e não só 
na América do Sul. 

Elaborado após a realização da 
Conferência Continental de Erradi-
cação da Febre Aftosa, em Houston 
(EUA), no começo do ano, o Plano 
tem a participação de todos os mi-
nistros de agricultura das Américas e 
será executado com fundos nacionais 
e internacionais, além de ter meca-
nismos de auditorias para garantir 
que os recursos sejam efetivamente 
aplicados nos programas de combate 
e controle da doença. Serão necessá-

rios cerca de US$ 45 milhões.
No Brasil, o plano continental 

será divulgado em 1º de dezem-
bro, durante reunião dos ministros 
de agricultura e setores privados do 
Comitê Hemisférico para a Erradi-
cação da Febre Aftosa, programada 
para Brasília.

Guedes: “Aftosa é a nossa 
maior barreira no comércio 

mundial de carne bovina” 
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65% dos mercados de carne bovina estão fechados para o Brasil
Apesar de ser o maior exportador de 

carne bovina, o Brasil sofre restrições 
para colocar o produto em importantes 
mercados. O impacto das barreiras sa-
nitárias sobre as exportações brasileiras 
de carne bovina in natura pode ser ava-
liado com números precisos. Levanta-
mento feito pelo Instituto de Estudos do 
Comércio e Negociações Internacionais 
(Icone) mostra que, entre os vinte maio-
res importadores de carne do mundo, 
65% do mercado está fechado para a 
carne bovina brasileira por causa de pro-
blemas sanitários. Detalhe: esses vinte 
países, entre eles Estados Unidos, Japão, 
México, Canadá, China e Taiwan, são 
responsáveis por 91% das importações 
mundiais. 

O levantamento foi baseado nos 
dados sobre os maiores importadores 
de carne da Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e Alimenta-
ção (FAO), única fonte que informa, se-
paradamente, o volume de importações 
mundiais de carne bovina in natura e 
processada. Os dados da FAO foram 
cruzados com informações sobre as 
medidas sanitárias notificadas à Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC) 
e com os registros da Secretaria de Co-
mércio Exterior, do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio, 
sobre as exportações brasileiras. Segun-
do o advogado Rodrigo Lima, um dos 
autores do estudo, apesar de os dados 
serem de 2002, seu resultado ainda é 
um espelho da realidade atual.

Domínio expressivo
O estudo revela, por exemplo, que 

o Brasil atende apenas 11% dos vinte 
maiores importadores de carne bo-
vina. A participação das exportações 
brasileiras nos mercados abertos é de 
30%. O Brasil só mantém o posto de 
maior exportador mundial do produto 
porque tem um domínio expressivo em 
alguns mercados. Na Arábia Saudita, 
por exemplo, 92,8% da carne impor-
tada é brasileira. 

Para o presidente do Icone, Marcos 
Jank, as barreiras sanitárias e fitossani-
tárias devem aumentar à medida que 
o Brasil obtenha vitórias na OMC e 
consiga reduzir os subsídios e baixar 
as tarifas mundiais dos produtos agrí-
colas. Pelas regras da OMC, os países 
têm direito a fazer exigências sanitárias 
para proteger a saúde humana, animal 

e vegetal. As medidas podem, inclusive, 
ser mais rígidas que os padrões estabe-
lecidos internacionalmente, desde que 
fique comprovado que há uma justifi-
cação científica. 

Até agora, a OMC julgou quatro 
painéis sobre restrições sanitárias. Por 
enquanto, o Tribunal de Solução de 
Controvérsias tem decidido contra as 
medidas e a favor do livre comércio. 
Mas os países em desenvolvimento 
têm motivos para temer o protecionis-
mo. Desde que o Acordo sobre Aplica-
ção de Medidas Sanitárias e Fitossani-
tárias (SPS, da sigla em inglês) entrou 
em vigor, em 1995, os países, na maioria 
ricos, já notificaram 183 “preocupações” 
com temas sanitários e fitossanitários. 
A maior parte, cerca de 100 medidas, 
foi registrada entre 2001 e 2003. Do 
total de reclamações, 41% se referem a 
doenças animais. A febre aftosa respon-
de por 26% das preocupações com a 
saúde animal. A campeã é a doença da 
“vaca louca”, com 41%.

Febre aftosa
Segundo Rodrigo Lima, a febre 

aftosa é o maior entrave para as expor-
tações brasileiras de carne bovina. Pelo 
fato de o Brasil não ser considerado livre 
da doença, países como Estados Unidos, 
Japão e México se negam a comprar a 
carne brasileira. Entre os maiores, ape-
nas a União Européia e a Rússia são 
nossos clientes, uma vez que aceitam o 
princípio da regionalização – ou seja, 
dentro de um mesmo país reconhecer a 
existência de áreas livres de aftosa, com 
ou sem vacinação, e de áreas de risco. 

O reconhecimento deste princípio, 
segundo Lima, deveria ser obrigatório 
pelos membros da OMC, mas o tó-
pico do SPS que trata deste assunto é 
ambíguo, o que dá margem para inter-
pretações distintas e brecha para alguns 
países não o aceitarem. 

A situação não é tranqüila para o 
Brasil, nem mesmo entre os países que 
aceitam o princípio de regionalização. A 
Rússia suspendeu novamente as impor-
tações de carne bovina brasileira após ser 
confirmado, no dia 10 de setembro, um 
caso de febre aftosa em Careiro da Vár-
zea, região próxima a Manaus (AM). O 
rebanho infectado está a 500 quilôme-
tros da atual zona livre de aftosa com 
reconhecimento internacional e a 350 
quilômetros da área livre com reconhe-

cimento nacional. A carne produzida na 
região não é exportada. O MAPA está 
negociando para que o embargo seja re-
visto, assim como ocorreu com o embar-
go referente ao caso de febre aftosa em 
Monte Alegre (PA), que foi registrado 
em junho.

Prevenir ou remediar
A febre aftosa, junto com a febre su-

ína clássica e ao mal de Aujeszky, tam-
bém prejudica as exportações de carne 
suína brasileira, que tem 61% dos mer-
cados fechados. O estudo mostra que o 
Brasil detém 39% das exportações. Já 
entre os vinte maiores importadores, a 
participação é de apenas 15%. O frango 
brasileiro, em posição privilegiada, tem 
91% dos mercados abertos, mas, assim 
como a carne bovina e suína, também 
enfrenta restrições: 31% dos mercados 
dos maiores importadores mundiais 
estão fechados por causa da doença de 
Newcastle.

Rodrigo Lima lembra que, embora 
o Brasil não tenha reportado casos da 
doença de Newcastle à OIE (Orga-
nização Internacional de Epizootias) 
desde 2002, há vários surtos ocorren-
do no mundo. “Isso significa que ela 
pode voltar ao Brasil”, lembra. O mes-
mo se aplica à febre suína clássica, que 
não tem caso registrado no País desde 
o ano passado.

O relatório final do estudo mostra 
que, com base nos dados coletados, a 
confiança dos importadores quanto à 
sanidade do produto nacional é um 
fator imprescindível para a segurança 
das relações comerciais. Nesse sentido, 
um programa de fiscalização sanitária 
eficiente (criações, abatedouros, trans-
porte e comercialização), aliado a inves-
timentos em estrutura (pessoal, vacina-
ção, pesquisas, rastreabilidade e acom-
panhamento das questões sanitárias no 
comércio multilateral e regional) são in-
dispensáveis para a conquista de novos 
mercados e o fortalecimento da carne 
brasileira naqueles já conquistados.

“É mais barato prevenir que re-
mediar”, alerta o pesquisador. “Uma 
epidemia, além de perdas diretas para 
o produtor, implica em cancelamen-
to de contratos de exportação, no-
vos investimentos para o controle da 
doença e muitos, muitos anos para 
reconquistar os mercados perdidos”, 
finaliza Rodrigo Lima. 
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65% dos mercados de carne bovina estão fechados para o Brasil
Participação do Brasil nos 20 

maiores mercados importadores
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Os 20 maiores importadores mundiais 
de carne bovina in natura (2002) 

(Mercados abertos e fechados ao Brasil, em relação à febre aftosa.)

O retorno da doença
Depois de 34 meses sem a ocorrência 
de nenhum caso de febre aftosa, o Brasil 
registrou em junho um foco da doença em 
Monte Alegre (PA). Em setembro, novo caso 
foi confirmado em Careiro da Várzea (AM). 
As regiões ficam distantes da zona livre de 
aftosa com reconhecimento internacional e 
não exportam carne bovina. Mesmo assim 
o Brasil sofreu embargos.

Focos de aftosa no Brasil (1992/2004)

 
Fontes: FAO e SECEX/MDIC.  Elaboração: ICONE. 

 
Fonte: MAPA.  



6 76

E N T R E V I S T A  –  A LT I N O  L O P E S  F I L H O

Implantar um sistema de 
identificação e certificação de 
bovinos somente para o Brasil 

poder exportar carne para a União 
Européia resolve a questão da 

rastreabilidade? Para o médico 
veterinário Altino Lopes Filho, 

a resposta é não. 
Especialista em Gestão de 

Qualidade de Alimentos, ele 
observa que não está havendo no 
país uma “conscientização sobre 

a importância da rastreabilidade 
para a produção pecuária brasileira 

como uma ferramenta de garantia 
sanitária, como um instrumento 

auxiliar na gestão da produção 
dentro da fazenda e como um 

balizador para o mundo da 
capacidade brasileira de produzir 

alimento com qualidade e segurança 
alimentar”. 

Diretor de Agrotecnologia da 
IFM Serviços Tecnológicos, empresa 
que, dentre outras atividades, atua 

também como certificadora, inclusive 
do Sisbov, Altino Lopes Filho acredita 

que quem ganhará com a não 
implantação plena da rastreabilidade 
no Brasil serão os nossos concorrentes 

internacionais. “Vamos deixar o 
filé para a Austrália, os EUA e a 

Argentina”, diz.

A rastreabilidade pode ser en-
tendida como uma forma de bar-
reira – sanitária ou comercial?

É necessário esclarecer um pon-
to fundamental para a compreensão 
desse complexo e abrangente assun-
to. Refere-se ao entendimento que 
rastreabilidade, em principio, tem 
seu foco na epidemiologia e na se-
gurança alimentar. No entanto, isso 
tem de ser visto dentro de uma rou-
pagem atual, em que novos atores 
subiram ao palco globalizado do co-
mércio: a veloz movimentação de 
pessoas, animais e produtos pelo 
planeta; informática e informação 
on-line; bioterrorismo, moléstias 
infecciosas devastadoras antes des-
conhecidas e assim por diante.

Quando a Comunidade Eu-
ropéia se viu diante da doença da 
vaca louca e sua versão humana, que 
matou e tem matado muita gente de 
forma terrível, precisava obviamen-

te tomar medidas para controlar o 
mal. Embora muito pouco seja di-
vulgado no Brasil, milhares de euro-
peus estão infectados com a versão 
humana da doença da vaca louca e 
centenas morreram de forma cruel, 
não perdoando jovens, crianças ou 
adultos.

Isso provocou um sério pre-
juízo para o mercado da carne bo-
vina na Europa...

Portanto a rastreabilidade surgiu 
na Europa na seqüência da instabili-
dade do mercado da carne bovina e 
produtos derivados, causada pela crise 
da encefalopatia espongiforme bovina. 
Buscava-se uma maior transparência 
das condições de produção e comer-
cialização destes produtos, e também 
reforçar a confiança do consumidor na 
carne bovina. Para levar a efeito esses 
procedimentos, foram estabelecidos 
controles veterinários e zootécnicos 
aplicáveis ao comércio intracomuni-
tário de animais vivos e de produtos 
de origem bovina da Comunidade 
Européia. Dizer que tudo isso surgiu 
como barreiras sanitárias e comerciais 
para os paises desenvolvidos levarem 
vantagens sobre o Brasil chega a ser 
um desrespeito com as vítimas dessas 
doenças, para dizer o mínimo. 

Mas a carne brasileira sofre res-
trições no mercado internacional.

Nossa entrada para valer no co-
mercio exterior é muito recente. Ain-
da temos dificuldade de adaptação 
aos mecanismos que regem o merca-
do globalizado. Se a carne brasileira 
apresentar real garantia sanitária, uma 
vez que preço competitivo indiscuti-
velmente temos, nenhum país deixará 
de importá-la e não sofreremos quais-
quer pressões comerciais. Precisamos 
é fazer a lição de casa.

Está faltando 
conscientização 
na rastreabilidade

Antino Lopes Filho: “rastreabilidade 
é um novo paradigma na pecuária 
mundial”



6 77

Qual o motivo da resistência de 
parte de setores da própria pecuá-
ria à rastreabilidade? 

A rastreabilidade representa um 
novo paradigma na pecuária mun-
dial. Seria ingenuidade supor que sua 
implementação se da-
ria sem dificuldades e 
até com um certo nível 
de conturbação, como 
ocorreu inclusive em al-
guns países da própria 
Comunidade Euro-
péia. O ideal seria sua 
implantação a partir da 
exigência e consciência 
“intra corporis” da ca-
deia produtiva, sem ne-
cessidade da interferên-
cia do governo, que está 
geralmente ao sabor dos 
interesses políticos da próxima eleição 
e não da próxima geração. O que está 
acontecendo atualmente, com a reação 
veemente de parte da cadeia produtiva 
à implantação da rastreabilidade, lem-
bra a “Revolta da Vacina”, no inicio do 
século XX, quando quase se instalou 
uma guerra civil no Brasil por causa da 
lei que obrigava a vacinação contra a 
varíola. É um sentimento, um tipo de 
comoção despertado contra o que as 
pessoas acham ser uma imposição do 
Estado, dissociado do fato principal se 
a legislação é correta ou não, ou se é 
benéfica para o país. Um desses senti-
mentos despertados que se ouve com 
freqüência no meio pecuário é idéia 
que a rastreabilidade foi criada pela 
Receita Federal para controlar quantos 
animais cada produtor possui e cobrar 
mais imposto. Isso é um misto de des-
conhecimento elementar das questões 
sanitárias mundiais e talvez até mesmo 
de má fé de uma minoria que tem po-
der e só está comprometida com seu 
sucesso financeiro a qualquer custo e 
a qualquer preço. 

Uma das queixas se refere aos 
custos da rastreabilidade. No en-
tanto, há quem defenda que a ras-
treabilidade é um investimento. 
Qual a verdade?

Não há evolução tecnológica que 
não exija investimento. Toda a fantás-
tica evolução da pecuária nos últimos 
cem anos foi às custas da implantação 
de novas tecnologias, com mais inves-
timentos, que resultou no aumento da 
eficiência e da produtividade. Se, na 
realidade da pecuária brasileira, temos 

focos de produção de excelência, ni-
velada ao que há de mais desenvolvi-
do no mundo, por outro lado há uma 
parte expressiva da produção pecuária 
nacional que não tem um mínimo de 
gestão do seu negócio. Desconhece a 

composição de custos 
do seu produto, onde 
há ineficiência e em 
que pontos é possível 
tornar aquela produção 
mais rentável. Então, o 
que vamos fazer? Va-
mos retroagir? Não há 
outra possibilidade: ou 
caminhamos para fren-
te, evoluímos, aprimo-
ramos, tornamos nosso 
negócio mais eficiente, 
ou somos ultrapassados 
pela eficiência, ficamos 

para trás e vem alguém tomar o nos-
so lugar.

Quais as implicações da recente 
decisão do MAPA, de exigir o ani-
mal certificado somente para ex-
portação?

Na esteira da nossa melhor tradi-
ção da carne de primeira e de segun-
da, teremos agora o boi de primeira 
classe e o de segunda... Continuamos 
com o velho hábito Patropi de fazer 
as coisas “para inglês ver”: O pesso-
al lá fora quer carne rastreada... não 
tem problema... manda boi de “pri-
meira” para eles! Para o mercado 
interno não há necessidade; aqui o 
povo não merece o mesmo cuidado 
sanitário que o Exterior merece. A 
realidade será assim: uma proprieda-
de produz boi certificado com toda a 
organização e cuidados 
que a rastreabilidade 
exige, mas seus vizinhos 
de cerca, não. É dessa 
maneira que queremos 
nos consolidar como 
o maior fornecedor de 
carne para o mundo 
e atender os mercados 
mais nobres?

Outro assunto po-
lêmico se refere à 
certificação por pro-
priedade, em substi-
tuição à certificação 
individual dos animais. Isto seria 
possível? 

A legislação interna da Comuni-
dade Européia estabeleceu que, para 

assegurar o rastreamento dos bovinos 
em seus deslocamentos, esses animais 
deveriam ser identificados com uma 
marca auricular aplicada em cada ore-
lha e, em princípio, acompanhados 
por um passaporte em todos os seus 
deslocamentos. Todos os animais de-
veriam conservar as respectivas marcas 
auriculares ao longo da sua vida. Os 
animais importados de países tercei-
ros, fora da CE, e/ou produtos de sua 
origem, deveriam estar sujeitos aos 
mesmos requisitos de identificação e 
regulamentos aplicados internamente 
na CE. Pois bem, os nossos esforços 
na implantação da rastreabilidade no 
Brasil se deveram à importância fi-
nanceira das exportações para a CE e 
à necessidade quase desesperada por 
moeda forte. 

Ou seja, de alguma forma tive-
mos que nos enquadrar às normas 
do nosso cliente?

Mas infelizmente não houve uma 
conscientização aqui dentro do país 
sobre a importância da rastreabilida-
de para a produção pecuária brasilei-
ra como uma ferramenta de garantia 
sanitária, como um instrumento au-
xiliar na gestão da produção dentro 
da fazenda e como um balizador para 
o mundo da capacidade brasileira de 
produzir alimento com qualidade e 
segurança alimentar. Qualidade e se-
gurança que os países desenvolvidos 
querem consumir e estão dispostos a 
pagar por essa agregação de valor.

E isso exige a certificação indi-
vidual?

Isso me parece aquela história do 
Garrincha em uma 
Copa do Mundo, 
quando o técnico da 
nossa seleção apresen-
tou aos jogadores um 
esquema tático perfei-
to para ganhar a parti-
da. Ao que Garrincha 
perguntou: E os adver-
sários também já estão 
sabendo? Porque se 
eles não colaborarem 
vai ser difícil ganhar 
o jogo!

É o mesmo caso. 
Estão querendo defi-

nir que o melhor é rastreabilidade por 
lote, por certificação de propriedade 
e etc. Mas já avisaram o mundo que 
nós mudamos o sistema? Dessa forma, 

Se a carne 
brasileira 
apresentar 

real garantia 
sanitária, 

nenhum país 
deixará de 
importá-la.

Ou tornamos 
nosso negócio 
mais eficiente 

ou ficamos 
para trás e vem 
alguém tomar 
o nosso lugar.
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parece que queremos continuar ven-
dendo carne somente para os paises de 
Terceiro Mundo, que exigem pouca 
qualidade, só querem preço baixo e o 
máximo que impõem como contra-
partida é comprarmos algum produto 
regional ou petróleo como moeda de 
troca. Exemplo disso é a declaração do 
embaixador da Coréia do Sul quando 
do embargo do seu país à carne brasi-
leira: “Vamos resolver isso rápido pois 
temos o maior interesse de continuar 
comprando a carne do Brasil, porque 
o preço é muito atrativo”. Ou seja, va-
mos dividir os ossos e ficar brigando 
aqui dentro com quem pegou a maior 
parte – e deixar o filé para a Austrália, 
os EUA e a Argentina.

As dimensões do rebanho brasi-
leiro são, de fato, um impedimen-
to imperioso para a implantação 
e o êxito da rastreabilidade bovi-
na no País?

Considerando que são quase qua-
renta anos tentado erradicar a febre 
aftosa no Brasil, e ainda estamos lon-
ge disso, que dirá implantar a rastre-
abilidade. A dificuldade não incide 
no tamanho do rebanho, mas sim 
na nossa conscientização a respeito 
da rastreabilidade e qual o nosso 
horizonte de comércio para a carne 
bovina: onde queremos chegar? Essa 
é a grande questão. A grande inteli-
gência é produzir com qualidade e 
transparência. Nessa altura faço a se-
guinte pergunta: você prefere com-
prar um carro russo ou alemão?

Pecuaristas do leite também 
se mostram temero-
sos com a implanta-
ção da rastreabilida-
de no setor. Ela será 
mesmo necessária? 

Creio que um fato 
marcante que exem-
plifica essa necessidade 
refere-se ao episódio 
de uma vaca leiteira 
nos EUA, suspeita de 
estar com a doença da 
vaca louca. Um único 
animal suspeito criou 
uma situação naquele 
país que culminou em 
um prejuízo de quase dois bilhões de 
dólares para a economia americana. 

Voltando ao setor de corte. A 
certificação da carne não pode-

ria ser feita somente no frigorífi-
co? Ou Sisbov não deveria ser es-
tendido aos frigoríficos?

Essa é outra incompreensão bási-
ca quanto a rastreabilidade da carne 
bovina. Uma critica que faço quanto 
à implantação do Sisbov é que se in-
duziu a uma falsa idéia 
de que a rastreabilidade 
é do gado, do animal, e 
não do produto final, a 
carne. A rastreabilida-
de permite, possibilita, 
contribui na verdade 
para uma gestão com-
pleta de toda a cadeia 
produtiva no que tange 
à sanidade e à qualida-
de. E um dos grandes 
méritos do conceito de 
rastreabilidade da car-
ne bovina é a mudança 
de paradigma da própria inspeção 
sanitária ao nível da indústria. Tra-
dicionalmente é dentro do frigorífi-
co que se faz a seleção do que pode 
ser consumido ou não. Esse conceito 
está ultrapassado. É antiprodutivo; 
atualmente sabemos que é pouco 
eficiente do ponto de vista da segu-
rança alimentar mediante aos novos 
desafios.

O senhor tem algum exemplo?
 Sim. Considerando as estatís-

ticas da Inspeção Federal no Es-
tado de São Paulo, que apontam 
em mais de 10% a incidência de 
cisticercose bovina, temos uma 
idéia do quanto se pode melhorar 
em termos de sanidade e até de 

rentabi l idade para 
o produtor. Quan-
do animais com essa 
parasitose são abati-
dos, o que acontece? 
Vão para a graxaria, 
parte da carne é con-
denada e toda a linha 
de produção torna-se 
mais lenta pela toa-
lete etc. Todos per-
dem em um processo 
desses. Mas se a pro-
dução pecuária tem 
uma gestão adequada 
ao nível da fazenda – 

e uma rastreabilidade implantada 
ajudaria muito esse processo –, a 
maioria dos problemas sanitários 
nem chegam à indústria; são so-
lucionados na origem, aumentan-
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do a eficiência e a produtividade. 
Todos ganham.

Quais os riscos para o Brasil, 
caso o país não consiga implantar 
a rastreabilidade plenamente?

O risco é perdemos o trem da 
história mais uma 
vez. Passamos mui-
tos anos sem expor-
tar ou com volumes 
inexpressivos de ex-
portações, geralmen-
te para paises pobres 
e vendendo produtos 
de baixo valor agre-
gado. Perde a cadeia 
produtiva, perde o 
consumidor brasilei-
ro, perde na verdade 
toda a população bra-
sileira. E quem ganha 

se o Brasil não conseguir implan-
tar a rastreabilidade plenamente? 
No mercado interno, pode ganhar 
um ou outro que precise esconder 
muito gado; quanto menos organi-
zação e controle, melhor para esses 
indivíduos. Mas no médio prazo, 
quem ganhará mesmo são nossos 
concorrentes internacionais, que 
com certeza torcem para que tro-
pecemos pelo caminho.

Que medidas o senhor propõe 
para a rastreabilidade bovina no 
Brasil? O que falta fazer para ar-
redondar o Sisbov?

Esclarecimento e comprometi-
mento, essas são as duas palavras-
chave para a implantação de um 
projeto dessa magnitude e impor-
tância. A cadeia produtiva tem que 
compreender de fato a imperiosidade 
e a importância da rastreabilidade. 
Isso mais dia menos dia ocorrerá; en-
tretanto, como diz o dito popular, 
“quem acorda mais cedo, toma água 
mais fresca”. Caberá ao Ministério 
da Agricultura, ao INMETRO ou a 
quem quer que seja a responsabilida-
de de coordenar o sistema. Mas isso 
terá de ser feito com critério, trans-
parência e, fundamentalmente, com 
um programa de longo prazo, sem 
sobressaltos, conduzido com firmeza, 
determinação e seriedade. Somente 
dessa forma se sedimentará a credi-
bilidade necessária a um processo 
de certificação auditável que per-
mita fornecer garantia aos padrões 
estabelecidos. 

Países 
desenvolvidos 

querem 
consumir 
qualidade 

e segurança, e 
estão dispostos 

a pagar por isso.

Parece que 
queremos 
continuar 
vendendo 

carne somente 
para os paises 
de Terceiro 

Mundo.
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Brasil deve ser maior exportador 
de carne também neste ano

O Brasil foi o principal exportador 
de carne bovina no mercado mundial 
no ano passado, com remessas de 1,3 
milhão de toneladas e faturamento 
de US$ 1,5 bilhão, e deve repetir essa 
posição de liderança em 2004. Entre 
e janeiro e setembro deste ano, o País 
obteve US$ 1,798 bilhão com expor-
tações de carne bovina, 77% a mais 
que o total de US$ 1,017 bilhão obti-
do em igual período do ano passado. 
Em volume, as exportações somaram 
1,33 milhão de toneladas, quantidade 
43% superior às 930 mil toneladas, 
em igual período de 2003. 

Com base nos resultados acumu-
lados dos três primeiros trimestres do 
ano, a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) estima que 
em todo o ano o Brasil irá exportar 1,7 
milhão de toneladas de carne bovina, 
gerando receita de US$ 2,3 bilhões.

Os resultados acumulados em 
12 meses indicam que não será di-
fícil o País ser novamente líder nas 
exportações mundiais de carne. En-
tre outubro de 2003 e setembro de 

2004, as remessas do setor renderam 
receita de US$ 2,29 bilhão, 70% a 
mais que os US$ 1,34 bilhão de ou-
tubro de 2002 a setembro de 2003. 
Os principais destinos das exporta-
ções brasileiras de carnes, de janeiro 
a setembro de 2004, foram Países 
Baixos (US$ 168,2 milhões), Rús-
sia (US$ 168 milhões) e Chile (US$ 
157 milhões).

Embargo russo
O embargo russo à compra de 

carnes brasileiras, anunciado depois 
de confirmado um foco de febre af-
tosa no Estado do Amazonas, ainda 
não deve gerar prejuízos. Em setem-
bro, a Rússia foi o principal destino 
das exportações de carne in natura 
do Brasil, comprando 18,5 mil to-
neladas, o que gerou receita de US$ 
29 milhões. Em 2004, a Rússia foi 
responsável por aproximadamente 
12% das exportações brasileiras de 
carne bovina.

Enquanto segue o cenário inter-
nacional favorável para a carne bo-

vina brasileira, no mercado interno 
agrava-se a queda de renda do pro-
dutor. Pesquisa realizada pela CNA 
e pelo Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada da Univer-
sidade de São Paulo (Cepea/USP) 
mostra que de janeiro a setembro os 
custos operacionais totais da pecuária 
de corte subiram 8,27%, enquanto 
que os preços pagos pelo boi gordo 
caíram 1,72%. Nos nove primeiros 
meses do ano, os preços das máqui-
nas e implementos agrícolas (item 
que representa 7,53% dos custos de 
produção da pecuária de corte) fica-
ram 20,69% mais caros. 

No mercado internacional, os 
preços da carne estão em alta. Entre 
janeiro e setembro, o preço médio de 
negociação da carne in natura foi de 
US$ 2.153 por tonelada, frente aos 
US$ 1.736 registrados em setembro 
do ano passado. O preço da carne in-
dustrializada subiu, de US$ 1.924 por 
tonelada, na média entre janeiro e se-
tembro de 2003, para US$ 2.191, em 
igual período deste ano.

Expomilk mostra ânimo no leite
Movimentação de negócios da or-

dem a R$16 milhões, venda de ani-
mais e leilões com resultados de R$ 
2 milhões, estandes de mais de 100 
empresas de vários segmentos, partici-
pação de 1.100 animais e cerca de 20 
mil visitantes. Com esses números, a 
13ª edição da Expomilk (Exposição 

Nacional da Pecuária Leiteira e Fei-
ra Internacional da Cadeia Produtiva 
de Leite) mostra um cenário positivo 
para a cadeia láctea nacional. Maior 
evento do setor no País, a Expomilk 
foi realizada entre 26 e 30 de outubro, 
no Centro de Exposições Imigrantes, 
na cidade de São Paulo. 

 “Todo o movimento de negócios 
gerados durante a Expomilk indicam 
que o produtor de leite está mais con-
fiante na atividade. Um dos fatores 
que explicam esse ânimo é o superávit 
na balança comercial do setor, com o 
consistente aumento das exportações 
de derivados”, afirma Maria Cristina 
Bertelli, coordenadora geral da Ex-
pomilk.

Além da participação das associa-
ções de criadores das raças Jersey, Ho-
landês, Pardo-Suíço, Girolando e Gir 
Leiteiro, neste ano a Expomilk contou 
pela primeira vez com expositores das 
raças Simental e Simbrasil. O animal 
mais valorizado foi a fêmea gir leiteira 

Madame T.E F. Mutum, de Léo Ferrei-
ra (GO), vendida por R$ 19.200,00.

Expomilk 2005
Para Sebastião Cabral Filho, presi-

dente da Associação dos Criadores de 
Gado Jersey do Brasil e da Expomilk 
2004, nesse ano a feira foi realizada 
em um clima positivo e os resultados 
da feira refletiram esse cenário. “2005 
será um grande ano para a pecuária de 
leite. A atividade continuará crescendo, 
bem como o volume de exportações, o 
que renova o ânimo dos produtores”, 
acredita Cabral.

Para o próximo ano, a organiza-
ção da Expomilk promoverá alguns 
ajustes, com o objetivo fazer o evento 
crescer ainda mais. A exposição será 
realizada de 26 a 30 de julho de 2005, 
atendendo pedido dos produtores. A 
previsão da Expomilk’2005 é reunir 
cerca de 160 expositores, mais de 1,2 
mil animais e faturamento superior a 
R$ 20 milhões.

A Expomilk teve número recorde 
de animais e de público
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EventosEventos

CONTROLE BIOLÓGICO

17 a 20 de novembro, em Botucatu, SP. 
O I Simpósio de Controle Biológico, 
promovido pela Faculdade de Ciências 
Agronômicas da Unesp e Cenagri Jr, 
dará ênfase ao controle de pragas na 
pecuária e nas culturas da soja, cana-
de-açúcar e florestais. O evento contará 
com a presença de pesquisador João 
Batista Catto, da Embrapa Gado de 
Corte, que irá proferir a palestra sobre 
o controle biológico na pecuária. (14) 
3811-7121 e 3882-6300. 

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

17º FENAGRO

29 de novembro a 5 de dezembro, 
em Salvador, BA. Principal feira 
agropecuária das regiões Norte e 
Nordeste, a 17º FENAGRO é hoje 
um evento internacional que atrai 
participantes de países como Nova 
Zelândia, Bélgica, Suécia, Uruguai, 
Nicarágua, El Salvador, Guatemala, 
Suíça, Argentina e México. A previsão 

financeira para essa edição é de R$ 30 
milhões, e os leilões de animais terão 
participação significativa nos resultados. 
Neste ano, a exposição contará com 
seis mil animais (bovinos, eqüinos, 
caprinos, ovinos e pequenos animais). 
Também constam da programação 
rodadas de negócios, pregão de 
oportunidades, palestras e seminários, 
entre outras atividades. (71) 375-3342/
375-3062 www.fenagro.com

PRODUÇÃO ANIMAL

29 de novembro a 3 de dezembro, 
em Campina Grande, PB. Neste 
ano, o 3º Congresso Nordestino de 
Produção Animal e o 9º Simpósio 
Nordestino de Alimentação de 
Ruminantes, promovidos pela 
Sociedade Nordestina de Produção 
Animal, estarão associados ao 4º 
Simpósio Paraibano de Zootecnia. No 
congresso, serão apresentadas as 
demandas e a capacidade de geração 
de tecnologia pecuária dos estados 
do Nordeste. As oficinas trabalharão 
temas relacionados à alimentação 
animal; genética e reprodução animal; 
instalações, ambiência e máquinas; 
sistema de produção e economia, 
crédito rural; produtos, beneficiamento 
e comercialização. (83) 362-2504, 
snpa@cca.ufpb.br, www.snpa.org.br.

AVALIAÇÃO DE BOVINOS

1 a 5 de dezembro, em esteio, RS. A 
Associação Brasileira de Angus irá 
promover um seminário sobre avaliação 

funcional de bovinos de corte e 
capacitação de jurados da raça Angus. 
Serão abordados temas relacionados 
aos sistemas de classificação e 
tipificação de carcaças; anatomia, 
estrutura e composição de bovinos de 
corte; biotipo animal, caracteristicas 
funcionais e performance produtiva; 
seleção e avaliação de bovinos para 
abate e reprodutores; melhoramento 
animal e avaliação genética de bovinos 
de corte, entre outros. (51) 3328.9122, 
www.angus.org.br.

EMAPA

2 a 12 de dezembro, em Avaré, SP. A 
40ª Exposição Municipal Agropecuária 
de Avaré encerra a maioria dos rankings 
das raças, o que caracteriza como uma 
festa de confraternização dos criadores 
das mais diversas raças bovinas e 
eqüinas. Além de julgamentos e leilões, 
haverá shows, rodeios, cavalgadas, 
festival e provas. (14) 3733-1549/3731-
1843 www.prefeituraavare.sp.gov.br/
emapa2.htm

CARNE DE QUALIDADE

3 de dezembro, em São Paulo, 
SP. Promovido pela Associação 
Brasileira de Novilho Precoce, 
o 2º Seminário Nacional de 
Produção de Carne Bovina de 
Qualidade irá abordar temas 
como biossegurança, sanidade, 
rastreabilidade, classificação de 
carcaça; gestão do solo, da água e 
das pastagens; integração genética 
e nutrição no sistema de pastejo; 
ambiente de criação, instalações e 
manejo. (16) 3966-2327 www.novilh
oprecocebrasil.com.br.

EXPOECE 2004

4 a 12 de dezembro, em Fortaleza, 
CE. Considerada a maior feira 
de agropecuária do Ceará, 
a Expoece irá apresentar os 
avanços tecnológicos no setor 
com exposição de máquinas, 
implementos e insumos. Além de 
julgamentos, haverá o Terceiro 
Leilão Top do Ceará, com o melhor 
das raças. (85) 288-1637,  expoece
@seagri.ce.gov.br.

AGROPOLOS 
EM DEBATE
Entre 1 e 3 de dezembro, em 
Guarapari (ES), a Associação 
Brasileira das Instituições de Pesquisa 
Tecnológica (ABIPTI), com o apoio do 
Ministério da Ciência e Tecnologia e 
do Sebrae, irá promover o VI Encontro 
Internacional de Agropolos.  O objetivo 
do evento é aperfeiçoar as estratégias 
das metodologias utilizadas nos 
agropolos do País no agronegócio. 
O agropolo é baseado na participação 
conjunta do setor público e privado 

para melhorar a organização e 
gestão tecnológica das cadeias 
produtivas agroindustriais em 
determinadas regiões.  Entre os temas 
em debate no evento destacam-se: 
Mercado Externo: Commodities x 
Especialidades – barreiras técnicas 
e certificação; Mercado Interno: 
Abastecimento das Grandes Cidades; 
Comercialização de Produtos 
do Agronegócio sob o Enfoque 
de Coordenação nos Sistemas 
Agroindustriais; A Importância das 
Marcas Regionais para os Produtos 
dos Agropolos. (27) 3223-1441, 
agropolos@incaper.es.gov.br.
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N E G Ó C I O S

Terra para pastagem (R$/ha)
EDR

Preço Médio
Nov/03 Jun/04 Variação %

Andradina 4.710,74 5.085,82 7,96
Araçatuba 6.046,83 6.644,63 9,89
Araraquara 4.111,57 5.692,15 38,44

Assis 6.427,92 6.749,31 5,00
Avaré 4.504,13 5.578,51 23,85

Barretos 8.527,42 8.827,95 3,52
Bauru 3.663,91 4.397,88 20,03

Botucatu 5.071,38 5.184,07 2,22
Bragança Paulista 4.861,45 5.617,25 15,55

Campinas 11.294,76 11.656,33 3,20
Catanduva 8.161,16 8.650,14 5,99

Fernandópolis 5.750,69 6.987,23 21,50
Franca 5.578,51 6.461,31 15,83
Itapeva 4.132,23 3.856,75 -6,67

Jaboticabal 9.710,74 12.868,95 32,52
Jales 6.104,43 6.292,26 3,08
Jaú 6.048,08 5.672,43 -6,21
Lins 5.199,72 5.597,29 7,65

Marília 3.591,86 4.511,02 25,59
Orlândia 9.917,36 11.019,29 11,11
Ourinhos 5.178,20 6.080,29 17,42

Presidente Prudente 2.880,76 1.992,92 -30,82
Ribeirão Preto 6.955,92 7.776,11 11,79

São João da Boa Vista 4.104,68 5.000,00 21,81
São José do Rio Preto 6.353,31 6.413,57 0,95

Sorocaba 3.581,27 5.263,16 46,96
Fonte: IEA – Instituto de Economia Agrícola 

Indicador bezerro – MS
Média simples no período

Mês R$/unid - Vista Peso médio
Set/04 373,60 179,60
Ago/04 375,73 179,81

Variação - 0,57 *
Fonte: Esalq/BMF

Indicador boi gordo – SP
Média simples no período 

Mês R$ - Vista R$ - Prazo
Set/04 60,00 61,06
Ago/04 61,58 62,58

Variação  - 2,56 - 2,43
Recebido pelo Produtor; a descontar Funrural (2,3%).
Fonte: Esalq/BMF

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

Tipo C Set/04 0,5573 0,5323 0,5694 0,5390 0,5759
Ago/04 0,5752 0,5545 0,5925 0,5339 0,5786

Tipo B Set/04 0,5700 * 0,6000 * *
Ago/04 0,5510 * 0,5950 * *

Fonte: CEPEA – Esalq/Usp

LEITE – Época Crítica
As chuvas no Sul ofertam o produto no 
mercado e contribuem para a queda dos 
valores nas regiões de SP, MG e GO. O 
preço dos derivados lácteos no mercado 
recua e as margens de lucro dos laticínios 
ficam estreitas. De outro lado, o produtor, 
com a receita pressionada pela queda 
da produção e do preço do leite, aguarda 
o retorno das chuvas e o aumento do 
volume produzido.

CORTE – Sem reação.
Reposição complicada nesse período 
do ano devido à estiagem e à queda 
do preço da arroba do boi gordo, que 
vem se arrastando nessa entressafra. A 
curto prazo, espera-se que o aumento 
da demanda de final de ano e o novo 
prazo do Sisbov possam contribuir para a 
melhoria desse cenário.

Cotação do boi gordo – R$/@ 08/11/2004
Frigorífico Animal não 

rastreado
Animal 

Rastreado Funrural

Bertin S/ compra 62,00 descontar
Friboi S/ compra 62,00 descontar

Frigoestrela S/ compra 62,00 livre
Independência S/ compra 61,00 descontar

Marfrig 59,00 62,00 descontar
Minerva 57,50 60,50 livre

Prazo de pagamento – 30 dias
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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

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

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

Anuncie no

Jornal dos 
Criadores

Seus  Animais, Leilões, 

Feiras, Eventos, Produtos e Serviços

11 3832-9369

Certificadora Credenciada 
no SISBOV

Empresa com mais de 30 anos 
de credibilidade e serviços prestados

Os melhores preços e condições de 
pagamento. Consulte um de nossos 

Parceiros ou entre em contato pelo telefone 
(11) 3825-2230

Acesse nosso site www.tecnagro.com.br, 
e saiba tudo sobre as novas regras do SISBOV

Av. Angélica 501, conj. 401
Cep 01227-900 – Santa Cecília

São Paulo – SP
Fone: (11) 3825-2230
Fax  : (11) 3662-0400

tecnagro@tecnagro.com.br


