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ABC, 79 anos. 
As comemorações pelos 79 anos de fundação da ABC ocorrerão 

no dia 12 de dezembro, a partir das 19h. Serão homenageados um pecuarista 
do setor de corte e outro de leite. 

Ela voltou
Enquanto os focos que surgiram 

no ano passado – em junho no Pará 
e em setembro no Amazonas – foram 
controlados com alguma tranqüilida-
de, dessa vez a aftosa está provocando 
estragos e prejuízos difíceis até de serem 
mensurados. 

Provavelmente importado do Para-
guai, o vírus que chegou ao sul do Mato 
Grosso do Sul viajou para o Paraná (por 
conta do trânsito de animais para expo-

sições agropecuárias) e até o fechamento 
desta edição ainda deixava dúvidas se 
também fora para São Paulo. 

Como providência para conter a 
expansão da doença, mais de seis mil 
animais tiveram de ser sacrifi cados no 
Mato Grosso do Sul, onde foram re-
gistrados dez focos. O governo federal 
agiu rapidamente, mas as reações do 
mercado internacional também foram 
céleres. Dez dias depois da informação 

do aparecimento da doença já eram 43 
os países que suspenderam a compra 
de carne bovina do Brasil, em dife-
rentes escalas de regiões embargadas. 
(Págs. 4 e 5)

A aftosa no Mato Grosso do Sul
Município Foco

Eldorado
Fazenda Vezozzo

Fazenda Jangada

Japorã

Sítio Santo Antônio

Fazenda Guaíra

Sítio Boa Vista

Fazenda Guatambu

Lote 205 PA Savana

Sítio São Benedito

Mundo Novo Fazenda Gazin

De onde vem o embargo
África do Sul

Argentina

Bolívia

Chile

Cingapura

Cuba

Egito

Indonésia

Israel

Moçambique

Namíbia

Noruega

Paraguai

Peru

Rússia

Suíça

Ucrânia

União Européia*

Uruguai

*25 países

Georreferenciamento 
é tema de seminário

No dia 23 de novembro, 
entre 9h e 17h, será realizado 
o seminário sobre Georrefe-
renciamento, a ser apresenta-
do pelo engenheiro agrônomo 
Valdemar Antonio Demetrio, 
professor da ESALQ/USP. Na 

parte da manhã o evento ocor-
rerá na sede da ABC; à tarde, 
haverá demonstração prática 
do uso de GPS, no campus da 
USP. As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas pelo telefone 
(11) 3832-9369.
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Todos falharam e agora a pe-
cuária brasileira vai arcar com 

o prejuízo.
O primeiro responsável é o 

Governo Federal, que desde o 
início de seu mandato ignorou 
por completo as solicitações do 
ministro Roberto Rodrigues e dos 
pecuaristas para a liberação de 
verbas para o MAPA e destinadas 
à sanidade animal.

Todos se lembram das “brigas” 
do ministro Rodrigues com o então 
ministro do Planejamento, Guido 
Mantega, por verbas para o MAPA 
e para o sistema de defesa agro-
pecuária de todo o Brasil. Com o 
ministro da Fazenda, Antonio Pa-
locci, a história foi a mesma.

E como se vê, agora é tarde 
para o presidente Lula vir a pú-
blico para dizer que “não faltarão 
recursos para o combate à aftosa”. 
A tragédia já aconteceu.

Pecou também o MAPA, por 
não informar à sociedade as suas 
dificuldades em poder garantir 
a segurança de nossas práticas 
agropecuárias.

Pecaram as entidades e lideran-
ças agropecuárias, sempre otimistas 
com as exportações de carne bovi-
na, esquecendo-se da retaguarda, 
da evolução das garantias de nossa 
cadeia alimentar, de novas exporta-

E D I T O R I A L  

Aftosa: todos somos culpados
Luis Alberto Moreira Ferreira

Presidente da Diretoria Executiva

ções, da própria aftosa, da rastrea-
bilidade, da certifi cação...

Pecaram os políticos e governa-
dores de Estado onde práticas quase 
primitivas predominam na nossa 
agropecuária, esquecendo-se que 
o Brasil é, pode e deve ser o maior 
produtor de carne do mundo.

Pecaram também alguns pe-
cuaristas, até hoje com visão 
primitiva, pouco evoluída, omi-
tindo-se de suas obrigações, 
práticas sanitárias obrigatórias 
(é constante a informação de 
produtores “jogarem vacinas ao 
lixo”, não rastrearem seus animais 
e entregarem aos frigorífi cos ani-
mais com um “pacote de brincos”) 
e vai por aí afora.

E os frigorífi cos? Com especial 
enfoque visando as exportações, 
se omitem muitas vezes em não 
atender aos requisitos básicos e 
legais, como por exemplo na en-
trada de animais para abate.

Todos somos responsáveis! Ou 
nos responsabilizamos por cumprir 
normas, exigências e práticas mo-
dernas para garantir a segurança 
de nossos produtos ou vamos nos 
afundar e perder tudo o que foi 
conquistado. 

Cabe ao Governo Federal e aos 
governos estaduais devolverem à 
pecuária brasileira uma parte dos 
enormes ganhos na arrecadação 
de impostos que obtiveram com o 
fabuloso salto nas exportações e 
retornarem ao setor verbas para 
os programas que garantam se-
gurança aos produtos exportados 
e também para o pouco lembrado 
mercado interno.

Não conseguimos extinguir a af-
tosa. E a “vaca louca”? Vamos con-
tinuar ignorando e “fi ngindo” que o 
problema não é conosco? O Brasil 
acaba de ser rebaixado na classifi -
cação mundial da O.I.E. e pouco 
continuamos a nos preocupar!

E a fi scalização de nossas fron-
teiras? Quais são os planos? Até 
quando vamos continuar a “rece-
ber” animais de nossos vizinhos 
sul-americanos? 

Vamos parar para pensar. É 
agora ou já?
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Para Ézio Mota, do MAPA, o Sisbov será 
um instrumento positivo para o caso do 
surgimento de problemas sanitários na 
pecuária.

 

R A S T R E A B I L I D A D E

Agora vai?
Auditoria da União Européia parece convencer cadeia produtiva 

de que a rastreabilidade bovina é efetivamente necessária.

Finalmente a cadeia produtiva 
da carne bovina parece ter acorda-
do. Se até há pouco mais de um ano 
aceitar a rastreabilidade era sinôni-
mo de submissão aos europeus, hoje 
já existe consenso de que certifi car 
animais e propriedades é uma ne-
cessidade para o País continuar na 
disputa do mercado mundial da 
carne bovina. 

Passo decisivo para esse con-
vencimento foi o resultado (ain-
da parcia l) da auditoria que 
a comissão técnica da União 
Européia fez nos diferentes sis-
temas relacionados à cadeia da 
carne bovina brasileira na pri-
meira quinzena de setembro. 
Ao visitar 23 cidades, de sete 
Estados, os europeus encontra-
ram problemas em todos os elos 
da cadeia e em todas as etapas 
da produção, com exceção do 
varejo, cujos estabelecimentos 
não foram visitados. Manuais 
desatualizados, falta de unifor-
midade em relatórios, funcioná-
rios despreparados, ausência de 
registros de vacinas, cadastros de 
propriedades desatualizados, sis-
temas de informação com falhas 
fl agrantes, dúvidas quanto à efi -
cácia de vacinas, coexistência de 
carcaças para exportação e para 
o mercado interno no mesmo 
recinto – foram alguns dos pro-
blemas encontrados pelos técnicos 
europeus e que constam de um rela-
tório preliminar que entregaram ao 
Ministério da Agricultura antes de 
retornarem de viagem. O relatório 
defi nitivo deveria ter sido enviado 
até 14 de outubro, mas no dia 24 
ainda não havia chegado ao MAPA. 
Pode vir chumbo mais grosso ainda, 
mas parece não ser necessário. 

Ézio Gomes da Mota, secretário 
substituto da Secretaria de Desen-
volvimento e Cooperativismo do 
MAPA, disse que o relatório pre-
liminar já “mostra exatamente as 

fragilidades dos diversos sistemas 
(relacionados à pecuária de corte), 
em todas as etapas”. Para ele “se qui-
sermos continuar exportando para 
a União Européia, precisaremos or-
ganizar o nosso sistema produtivo, 
criar regras claras e efetivamente 
executá-las”, uma vez que a União 

voluntária para os criatórios com 
destino ao mercado interno, ade-
são obrigatória para os criatórios 
com destino ao mercado externo, 
necessidade de registro no Sisbov de 
100% dos animais das proprieda-
des que exportam, acreditação das 
certifi cadoras no Inmetro e baixa 
na base de dados do Sisbov diaria-
mente pelos frigorífi cos. 

Na verdade, porém, o que está se 
fazendo agora é uma reedição de regras 
já estabelecidas anteriormente – que 
não foram respeitadas – e a criação 
de novas. Um exemplo de repetição é 
o estabelecimento de um cronograma 
progressivo de tempo de permanência 
dos animais no Sisbov antes do abate. 

Continuam valendo 40 dias, mas se 
o cronograma implantado em julho 
de 2003 tivesse sido respeitado, es-
taria em vigor, agora, o período de 
permanência de 365 dias no Sisbov. 
“O processo será o mesmo; teremos 
que criar uma gradatividade”, in-
formou Ézio Mota. 

Uma novidade deverá ser a 
inclusão dos frigorífi cos no pro-
cesso de rastreabilidade. Ézio 
Mota observa que “a União Eu-
ropéia coloca muito claramente 
que não adianta a gente rastrear 
somente até a porta do frigorífi co; 
será necessário haver o controle 
do processo também dentro da 
indústria.”

Igual o “velho” Sisbov, o 
“novo” será implantado por meio 
de instrução normativa, em ra-
zão da premência do tempo. O 
secretário substituto de Desen-
volvimento e Cooperativismo, in-
forma, no entanto, que o MAPA 
“está trabalhando também na 
elaboração de um projeto de lei 
que vai regulamentar toda a ras-

treabilidade”. Ou seja, as regras ini-
cialmente implantadas por meio de 
instruções normativas serão trans-
portadas para um projeto de lei. 

Certamente será um progresso, 
já que, em princípio, uma lei tem 
mais força do que uma instrução 
normativa. A propósito, Ézio Mota 
lembra que “se tivéssemos com o 
sistema devidamente implementa-
do, com todos os processos de GTA 
andando dentro da legislação, certa-
mente teríamos mais facilidade para 
controlar os problemas que surgiram 
agora com a aftosa”.

Européia continuará atenta. “Cada 
elo da cadeia produtiva tem que 
fazer o seu papel e dar condições 
necessárias para que os auditores 
encontrem tudo com muita trans-
parência”, afi rmou.

Com essa nova maneira de enca-
minhar a questão da rastreabilida-
de, o MAPA espera ter em janeiro 
de 2006 um novo formato para o 
Sistema Brasileiro de Identifi cação 
e Certifi cação de Origem Bovina e 
Bubalina, o Sisbov, criado em ja-
neiro de 2002. Algumas decisões 
já estão tomadas, como a adesão 
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A F T O S A

Prejuízos aos pecuaristas, que-
da nas exportações, difi culdades 
para conquistar novos mercados, 
estímulo aos concorrentes e muni-
ção para os oposicionistas à carne 
brasileira, como os irlandeses. Não 
há como medir as conseqüências e 
prejuízos causados pelos recentes 
focos de febre aftosa registrados 
nos municípios de Eldorado,  Japo-
rã e Mundo Novo, no sul do Mato 
Grosso do Sul, na fronteira com 
o Paraguai.

O primeiro foco foi confi rmado 
na segunda-feira, dia 10 de outu-
bro. Ele ocorreu na Fazenda Ve-
zozzo, onde 153 das 582 cabeças 
de gado estavam com a doença. 
Todos os bovinos da propriedade 
foram sacrifi cados. Durante aque-
la semana foram confi rmados mais 
três focos da doença na mesma re-
gião. Um na Fazenda Jangada, em 
Eldorado, um na Fazenda Guaíra 
e outro na Fazenda Santo Antônio, 
ambas localizadas no município de 
Japorã. Até o fi nal de outubro, dos 
156 países que importam carne bo-
vina do Brasil, 43 suspenderam a 
compra do produto. 

Para o consultor Fabiano Tito 
Rosa, diretor da Scot Consultoria, 
de imediato haverá uma queda do 
ritmo das exportações, em função 
dos embargos. “É preciso conside-
rar que o Mato Grosso do Sul é o 
segundo maior produtor e expor-
tador de carne bovina, atrás ape-
nas de São Paulo, que, aliás, abate 
muito gado sul mato-grossense”, 
explica. “Além do mais a União 
Européia (UE), que absorve 25% 
das exportações e responde por 
35% do faturamento, também in-
terrompeu as compras de São Paulo 
e Paraná”.

É justamente o embargo da UE 
que mais preocupa Marcus Vini-
cius Pratini de Moraes, presidente 
da Associação Brasileira das In-
dústrias Exportadoras de Carnes 

Aparecimento de focos da doença no MS mostra que o Brasil está longe 
de vencer a guerra contra o vírus que causa febre aftosa. 

A vitória do vírus

(Abiec). Ele acha que será mais 
difícil retomar o comércio de car-
ne com os europeus do que com 
a Rússia, o maior comprador de 
carne do País. “Acho que a deci-
são da UE não é técnica, pois não 
concordo com o fechamento de São 
Paulo”, disse Pratini.

Para ele, essa posição trata-se 
de uma medida política dos eu-
ropeus. “É pressão dos produtores 
locais”, disse. “A carne brasileira é 
vendida em 156 mercados e o Bra-
sil é o maior fornecedor da Euro-
pa. Alguns produtores locais estão 
sentindo a competição”. Segundo 
Pratini, o Brasil exporta mensal-
mente, em média, US$ 250 mi-
lhões em carne. Ele prevê que em 
outubro, por causa dos focos de 
aftosa, esse valor vá cair 30% ou 
um pouco mais.

O presidente da Abiec, no en-
tanto, é otimista quanto à reversão 
desse quadro. “Em 30 ou 60 dias 
as vendas podem ser restauradas”, 
acredita. “O importante, para evi-
tar um impacto maior, é prestar 
todas as informações sobre as pro-
vidências adotadas. Elas foram efi -
cazes no sentido de conter o foco de 
Eldorado e rapidamente os embar-
gos podem ser resolvidos”.

O ministro da Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento, Roberto 
Rodrigues, garantiu que foi jus-
tamente isso que o Brasil fez logo 
depois que os focos de aftosa apa-
receram. “Toda vez que surge um 
caso dessa natureza, os países sus-
pendem as importações e enviam 
um questionário amplo ao país 
exportador” declarou o ministro 
em entrevista ao jornal O Estado 
de S. Paulo do dia 14 de outubro. 
“A União Européia já está mandan-
do o questionário. Vamos mostrar 
que estamos cumprindo as regras 
internacionais”.

Sebastião Costa Guedes, pre-
sidente do Conselho Nacional da 
Pecuária de Corte (CNPC), não é 
tão otimista sobre o prazo para a 
regularização das exportações bra-
sileiras de carne. “Segundo a Or-
ganização Internacional de Epizoo-
tias, a recuperação da certifi cação 
demandará dois anos pelo menos, 
isto sem falar na possibilidade de 
pedirem provas sorológicas espe-
ciais, devido à persistência de pro-
blemas nesta triste região frontei-
riça, que no Grupo Interamericano 
para Erradicação da Febre Aftosa já 
era classifi cada como uma área crí-
tica no continente”, disse. “Como 
Mato Grosso do Sul tem o maior 

Roberto Rodrigues: lição de casa.

Pratini: embargo como medida política.
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rebanho nacional, a recuperação 
das exportações pode demandar 
três ou quatro anos, a não ser que 
tenhamos rápido êxito com a cer-
tifi cação do Pará”.

Para Rosa, da Scot Consultoria, 
o futuro próximo da pecuária da re-
gião vai depender do comportamen-
to de toda a cadeia de produção da 
carne. Segundo ele, pode-se utilizar 
o episódio de forma positiva, apro-
veitando-o para promover a melhoria 
do manejo e da fi scalização sanitá-
ria, para aprimorar a rastreabilidade 
e para estimular a união da cadeia. 
“Aí veremos, em médio prazo, que 
o agronegócio pecuário saiu forta-
lecido da crise”, disse. “Agora, se as 
discussões se limitarem à busca de 
culpados e à troca de acusações, o 
Brasil perderá espaço no mercado 
mundial”.

De acordo com Rosa, hoje a prin-
cipal vantagem competitiva da car-
ne brasileira é o preço baixo. “Mas, 
principalmente em países desenvol-
vidos, o preço vem perdendo espaço 
como fator de decisão de compra”, 
alertou. “O consumidor está cada 
vez mais preocupado com questões 
relacionadas à sanidade, bem estar 
animal, certifi cação de origem. É 
preciso avançar nesses quesitos”.

Para Guedes, é preciso pensar 
em cadeia, ter um planejamento es-
tratégico para a pecuária brasileira 
e, nisso, a questão sanitária é essen-
cial. “Eu diria que a erradicação da 
aftosa é o ‘limpa trilhos’ da ferro-
via da sanidade animal em direção 
aos portos exportadores”, explicou. 
“Sem ela o trem estará sempre so-
frendo descarrilamentos, que ocor-
rerão nas curvas já conhecidas como 
áreas ou zonas críticas.” 

Rosa: fortalecer com a crise.

Em busca de um culpado
Até a penúltima semana de outubro 
ainda não se sabia com certeza a 
origem e as causas do surgimento 
dos focos de febre aftosa no sul do 
Mato Grosso do Sul, na fronteira com 
o Paraguai. Logo após o aparecimen-
to da doença, a lista de candidatos 
a culpados era extensa. Ia desde 
um vírus mutante, para o qual ainda 
não haveria vacina, até o ministro da 
Fazenda, Antônio Palocci, que teria 
cortado verbas do MAPA que seriam 
usadas na defesa sanitária. Também 
se falou em vacina inefi caz ou não 
aplicada, em dinheiro mal utilizadp 
por parte do MAPA e em gado con-
taminado vindo do Paraguai. 
Aos poucos a situação foi clareando 
e sobrou como hipótese mais prová-
vel o gado importado do Paraguai. 
O diretor-presidente da Agência 
Estadual de Defesa Sanitária Animal 
e Vegetal (Iagro), do Mato Grosso do 
Sul, João Mauad Cavallero, garantiu, 
em declarações ao jornal Folha de S. 
Paulo, do dia 18 de outubro, que não 
tinha dúvida de que o foco de aftosa 
descoberto na fazenda Vezozzo teve 
origem em gado contrabandeado do 
país vizinho.
Cavallero justifi cou a afi rmação di-
zendo que as provas colhidas pelo 
Departamento de Operações de 
Fronteira e pela Iagro deixam isso 
claro. “Desde a descoberta do foco, 
Iagro e polícia trabalham juntas na 
investigação da origem da doença”, 
declarou. “Das 582 cabeças que fo-
ram sacrifi cadas, foi colhido material 
para análise, além de ter sido feito o 
registro das características de cada 
cabeça. As marcas (de propriedade 
no couro) do gado apontam que ele 
é paraguaio”.
Uma das proprietárias da fazenda, 
Mariza Vezozzo, nega, no entanto, 
que tenha comprado gado do Para-
guai. “Não quero bater de frente com 

o governo, mas volto a afi rmar que 
nunca comprei gado no Paraguai”, 
assegurou. Mariza também garantiu 
que vacinou seu gado e tem toda a 
documentação que comprova isso. 
O ministro paraguaio de Agricultura 
e Pecuária, Gustavo Ruiz Díaz, por 
sua vez, negou com veemência 
essa possibilidade e classificou 
a acusação de Cavallero de “uma 
jogada vil”. “Eles (os brasileiros) 
são campeões em nos atribuir seus 
males”, reclamou.
Independentemente de quem sejam 
os culpados imediatos, o presidente 
do Conselho Nacional da Pecuária de 
Corte (CNPC), Sebastião Costa Gue-
des, atribui a volta da aftosa no Mato 
Grosso do Sul há uma conjunção de 
fatores. “Faltam investimentos ade-
quados em vigilância sanitária por 
parte dos governos”, disse. “A libera-
ção de recursos é lenta, quando não 
insufi ciente no governo federal. A 
comunicação social das campanhas 
de vacinação é muito incipiente. O 
segmento da agricultura familiar ou 
de subsistência, que necessita mais 
desse instrumento informativo, não 
se preocupa em vacinar. Diante des-
se conjunto de defi ciências o desafi o 
viral vai fi cando enorme e a proteção, 
mais frágil ou defi ciente”.
Por isso, o professor Sérgio de Zen, 
da Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Esalq), da Universi-
dade de São Paulo, defende a me-
lhoria dos sistemas de informação 
e fi scalização como forma de evitar 
o surgimento de novos focos. “É 
preciso investir mais em campanhas 
de vacinação e conscientização”, 
diz. “A pecuária para exportação 
tem uma grande importância para a 
população e para a economia local, 
na medida em que é responsável 
por inúmeros postos de trabalho. Por 
isso, merece mais atenção”.

Guedes: conjunto 
de fatores.

De Zen: 
vacinação e 

conscientização.
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P R O T E Ç Ã O  A O S  A N I M A I S

Lei descabida
Tribunal de Justiça suspende lei que  

inviabilizaria pecuária em São Paulo.

RISCO E SEGURO
No dia 2 de setembro a sede da superinten-

dência do MAPA em São Paulo abrigou duas 

palestras proferidas por técnicos do próprio 

ministério. Zoneamento Agrícola de Risco 

Climático foi o tema abordado por Francisco 

José Mitidieri, coordenador geral de Zonea-

mento Agropecuário, enquanto Geraldo Mafra, 

coordenador geral de Seguro Rural, falou sobre 

Subvenção Econômica do Prêmio do Seguro 

Rural. Representou a ABC no evento seu diretor 

Francisco Marcio da Costa Carvalho.

DESENVOLVIMENTO
O governador do Estado de Goiás, Marconi 

Perillo, foi o convidado do fórum de discussões 

da ADVB no dia 12 de setembro, em São Paulo. 

A palestra Perspectivas do Desenvolvimento 

Brasileiro teve entre seus assistentes os 

vices-presidente da ABC Ney Soares Piegas e 

Rubens Malta Campos e a conselheira Elisa 

Guerra Malta Campos.

 

EM BRASÍLIA
O presidente da ABC, Luis Alberto Moreira 

Ferreira, foi a Brasília no dia 27 de setembro 

para participar, na sede do MAPA, da reunião do 

Comitê Técnico Consultivo do SISBOV em que 

se discutiu a proposta de Instrução Normativa 

sobre bovinos e bubalinos a serem destinados 

ao abate para exportação. No mesmo dia, 

compareceu também à CNA para reunião da 

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne 

Bovina.

 

MELHORE
Rastreabilidade foi o tema da entrevista conce-

dida pelo presidente da ABC à revista Melhore, 

no dia 3 de outubro.

GENÉTICA
Em 5 de outubro foram à ABC os pesquisadores 

Gilberto Bufarah e Maria Aparecida Cassiano 

Lara, do Instituto Zootecnia (IZ).  Luis Alberto 

Moreira Ferreira e o assessor técnico da direto-

ria da ABC, Belírio Brandão Neto, conversaram 

com os pesquisadores sobre uma parceria da 

ABC com o IZ visando o desenvolvimento de 

pesquisa genética de bovinos de corte.

 

Depois de muita polêmica, o 
setor agropecuário paulista conse-
guiu uma vitória diante da Lei n.º 
11.977, que criou o Código de Pro-
teção aos Animais e havia entrado 
em vigor no dia 9 de outubro. No 
dia seguinte, o presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, desembargador Luiz Elias 
Tâmbara, suspendeu, por meio de 
uma liminar, vários artigos da lei. 
A decisão do desembargador foi to-
mada depois de analisar uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) requerida pela Federação da 
Agricultura do Estado de São Paulo 
(Faesp). A suspensão vale desde o 
dia 10, sem efeito retroativo, até o 
julgamento definitivo da Adin.

O projeto que deu origem à Lei 
11.977, de autoria do deputado 
Roberto Trípoli (PSDB), deu en-
trada na Assembléia Legislativa em 
agosto de 2003 e foi aprovado em 
dezembro de 2004. Em março de 
2005, a lei foi vetada pelo governa-
dor Geraldo Alckmin. Os deputa-
dos rejeitaram o veto e a lei foi pro-
mulgada em 25 de agosto de 2005. 
Em seguida começou a luta dos 
pecuaristas e também do governo 
paulista para derrubá-la. A avalia-
ção é de que a Lei 11.977 interferirá 
diretamente na produção, elevando 
os custos e comprometendo a pro-
dutividade da pecuária paulista. No 
limite, poderia inviabilizar a criação 
de animais no Estado.

Entre outras coisas, a Lei 11.977 
proíbe o confinamento de bovinos, 
aves de postura, frangos e suínos e 
a melhoria genética como a insemi-
nação artificial e transferências de 
embriões. “Essa lei vai eliminar a 
pecuária paulista”, previu Tirso de 
Salles Meirelles, diretor da Faesp. 
“São Paulo vai ter que importar car-
ne, leite e ovos de outros estados.”

Num documento no qual analisa 
as conseqüências da lei, a Faesp prevê 
ainda que, se ela não fosse suspensa, 
iria afetar todos os criatórios intensi-
vos de animais e prejudicar a explo-

ração da criação de bovinos, suínos 
e aves, atividade que movimenta R$ 
8,3 bilhões por ano. Outras conse-
qüências seriam a elevação dos custos 
de produção, a redução da produtivi-
dade, da rentabilidade, dos empregos 
e dos impostos e a migração das ati-
vidades para outros estados. 

Na avaliação da Faesp, o artigo 
18 da lei é o mais lesivo ao setor, pois 
ele afeta toda a exploração pecuária e 
a dos animais criados para consumo 
humano. Esse artigo, entre outras 
atividades, proíbe o confinamento 
dos animais, a engorda artificial, 
ofensas físicas e deixá-los embarca-
dos por mais de seis horas sem água 
e alimento. 

A Faesp lembra que restrição de 
liberdade ao movimento dos ani-
mais (aves, suínos e bovinos) é prá-
tica comum e, inclusive, necessária 
a certas explorações, não apenas no 
estado de São Paulo, mas também 
no Brasil e no mundo. Assim, a avi-
cultura, a suinocultura e parte da 
bovinocultura seriam afetadas pela 
Lei. Esse artigo foi suspenso pela 
liminar do desembargador Tâmba-
ra, assim como vários outros, entre 
eles o 19 (obriga insensibilização 
dos animais antes do abate) e 22 
(proíbe rodeios e espetáculos que 
usem instrumentos que induzam o 
animal a realizar atividade ou com-
portamento que não se produziria 
sem o emprego de artifícios).

A suspensão da lei pela Justiça 
foi comemorada pelos pecuaristas. 
“Essa liminar foi uma vitória para 
todos os produtores e para a evolu-
ção cientifica”, declarou o presiden-
te da Faesp, Fábio Meirelles. “Acho 
que o mais correto agora seria a As-
sembléia apresentar um outro pro-
jeto, após ouvir quem é do ramo”, 
disse. Meirelles reclamou ainda que 
em nenhum momento a entidade 
que preside foi consultada durante a 
elaboração e tramitação da lei. “Esta 
lei é urbanóide e poria a perder mui-
tos anos de avanços científicos na 
criação de animais”, conclui.
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Mercado do boi gordo

Cotações nominais médias do boi gordo em 
SP e MS, a prazo, para descontar o funrural.

Período
SP – Barretos MS – Campo Grande

R$/@ US$/@ R$/@ US$/@
out-04 62,39 21,25 60,64 20,65

nov-04 63,97 22,50 61,63 21,67

dez-04 63,15 22,87 58,49 21,18

jan-05 61,55 22,57 56,66 20,78

fev-05 59,31 22,65 53,77 20,53

mar-05 58,22 21,57 52,60 19,48

abr-05 56,35 20,98 50,04 18,63

mai-05 54,75 22,44 49,96 20,47

jun-05 54,89 22,74 50,16 20,78

jul-05 53,38 22,47 48,83 20,56

ago-05 51,89 21,98 48,50 20,55

set-05 50,88 22,19 48,33 21,08

out-05* 57,13 25,36 53,25 23,64

Variações -8,4% 19,3% -12,2% 14,5%
Fonte: Scot Consultoria                                     
* até dia 13

Cotações nominais médias do bezerro 
anelorado de 12 meses em SP e MS, à vista.

Período
SP MS

R$/cab. US$/cab. R$/cab. US$/cab.
out-04 401,00 140,50 375,75 131,65

nov-04 406,75 145,96 386,50 138,69

dez-04 412,00 151,45 395,40 145,35

jan-05 412,75 153,16 395,00 146,58

fev-05 411,25 158,28 394,00 151,65

mar-05 419,00 154,89 391,20 144,62

abr-05 416,00 153,78 382,25 141,31

mai-05 416,50 169,91 379,75 154,92

jun-05 415,80 172,28 382,20 158,36

jul-05 415,00 174,72 377,25 158,83

ago-05 413,40 175,14 367,00 155,49

set-05 412,50 179,87 359,50 156,76

out-05* 416,00 184,64 361,00 160,23

Variações 3,7% 31,4% -3,9% 21,7%
Fonte: Scot Consultoria                          
* até dia 13

Cotação boi gordo em R$/@,
a prazo, descontar Funrural.

Praças 10/10 20/10 Var.
SP - Barretos 59,00 57,00 -3,4%

SP - Araçatuba 59,00 57,00 -3,4%

MG - Triângulo 56,00 56,00 0,0%

MG - B.Horizonte 52,00 55,00 5,8%

GO - Goiânia 54,00 53,00 -1,9%

GO - Região Sul 55,00 54,00 -1,8%

MS - Dourados 55,00 50,00 -9,1%

MS - C. Grande 54,00 48,00 -11,1%

MS - Três lagoas 55,00 48,00 -12,7%

RS - Erechim (kg) 1,60 1,60 0,0%

RS - Pelotas (kg) 1,59 1,59 0,0%

BA - Sul 50,00 50,00 0,0%

MT - Alta Floresta 50,00 48,00 -4,0%

MT - Sudoeste** 51,00 54,00 5,9%

MT - Cuiabá 52,00 55,00 5,8%

MT - B.Garças 52,00 53,00 1,9%

PR 56,00 53,00 -5,4%

SC 49,50 49,50 0,0%

PA - Marabá 46,00 48,00 4,3%

PA - Redenção 47,00 49,00 4,3%

PA - Paragominas 47,00 48,00 2,1%

RO 45,00 45,00 0,0%

TO - Sul* 47,00 48,00 2,1%

TO - Norte * 48,00 50,00 4,2%

RJ 52,00 54,00 3,8%

* livres de Funrural

Brincos – outubro/2005, em R$
Fabricante Fockink Brastag Allfl ex Crisan Plajax Sia

Conj. Sisbov  1,05  0,90 1,40  0,95 1,05  1,05 

Brinco grande 0,75  0,60   0,60 0,75  0,83 

Botton 0,30  0,30   0,39  0,30  0,48 
 Fonte: ABC

Identifi cação e certifi cação – outubro/2005, em R$.

Taxas Planejar
OIA 

Brasil
Tecnagro Embrasb Brasil Biorastro

Inscrição 100,00 100,00

Anuidade 100,00 100,00

Rastreamento  0,55 1,00 2,55 *

Certifi cação 1,65 1,65 1,40 1,00 1,20

 Fonte: ABC
*Inclusos cj. SISBOV e visita técnica
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EXPOVEL

11 a 20 de novembro, em Cascavel 
(PR). Na 26ª edição da Expovel 
– Exposição Agropecuária, Industrial 
e Comercial de Cascavel – serão 
reunidos mais de 5.500 animais de 
alta produtividade e precocidade das 
raças zebuínas e européias, trazidos 
dos melhores plantéis do País. Além 
de 11 julgamentos e oito leilões, 
estarão presentes expositores 
do Mercosul. No ano passado, a 
exposição recebeu mais de 300 
mil visitantes e gerou negócios 
da ordem de R$ 19 milhões. (45) 
228-2526, www.expovel.com.br, 
expovel@terra.com.br

FENALEITE

14 a 20 de novembro, em Santo 
Ângelo (RS). Promovida pelo 
Sindicato Rural de Santo Ângelo e 
pela Associação dos Criadores de 
Gado Holandês do RS-Gadolando, a 
5ª Fenaleite acontecerá em paralelo 
à Fenamilho 2005. Haverá premiação 
de R$ 25 mil para os melhores 
animais em pista de julgamento e no 
Concurso Leiteiro. (55) 3313-3775, 
gadolando@terra.com.br.

 FEANIMAIS

23 a 27 de novembro, em São 
Miguel do Iguaçu (PR). Promovida 
pela Sociedade Rural do Extremo 
Oeste do Paraná e pela prefeitura 
municipal, a Feanimais – 19ª Feira 
Comercial, Industrial e Agropecuária 
contará com cerca de 200 
expositores de bovinos, máquinas 
e equipamentos agrícolas, veículos, 
informática e artesanato. (45) 565-
1187, srural@innet.com

 
FENAGRO

26 de novembro a 4 de dezembro, 
em Salvador (BA). Principal feira 
das regiões Norte e Nordeste, 
a Fenagro se tornou uma feira 
internacional que atrai participantes 
de países como Nova Zelândia, 
Bélgica, Suécia, Uruguai, Nicarágua, 
El Salvador e Guatemala, além de 
delegações da Suíça, Argentina e 
México. 

O evento apresentará cerca de seis 
mil animais de primeira linhagem, 
entre bovinos, eqüinos, caprinos, 
ovinos e pequenos animais. Na 
programação, também constam 
leilões, torneios leiteiros, exposição de 

máquinas e equipamentos, rodadas de 
negócios, pregão de oportunidades, 
palestras e seminários. A expectativa 
para essa edição é movimentar acima 
de R$ 30 milhões, sendo que os 
leilões de animais terão participação 
ativa nesses resultados. (71) 375-
3342/375-3062, www.fenagro.com.br,  
fenagro@fenagro.com.br.

 
EMAPA

1 a 11 de dezembro, em Avaré (SP). 
A EMAPA 2005 fecha o calendário 
agropecuário nacional com exposição, 
julgamento e leilões de diversas raças 
de bovinos e eqüinos: Nelore, Nelore 
Mocho, Gir, Charolês, Brahman, 
Santa Gertrudis, Limousin, Blonde 
D´Aquitaine, Angus, Piemontês, 
Canchim, Simbrasil, Simental, Sta. 
Rosália, Mangalarga Marchador, 
Apalloosa, Quarto de Milha, Mini-
Horse, Bretão, Percheron, Muares, 
além de ovinos. (14) 3733-1549, 3731-
1843, www.prefeituraavare.sp.gov.br, 
mapa@avare.com.br.

 

Expointer refl ete 
difi culdades no RS
A Expointer 2005, realizada em 
Esteio (RS), entre 27 de agosto e 4 
de setembro, pode ter superado os 
resultados da última edição, com a 
comercialização de R$ 6,2 milhões 
em animais, contra os R$ 4.7 milhões 
negociados no ano passado. Mas, 
quando se compara esses números 
com os obtidos pela ExpoZebu, 
por exemplo, se constata que o 
desempenho de Esteio fi cou aquém 
do esperado. A feira de Uberaba 
contabilizou R$ 79,7 milhões nos 54 
pregões realizados entre 29 de abril e 
10 de maio. 
Para o vice-presidente da ABC, Ney 
Soares Piegas, �este resultado refl ete 
o momento difícil que atravessa 
a pecuária gaúcha em função de 

problemas na comercialização de 
carne, crédito, câmbio e sanidade 
animal”, afi rma. As adversidades do 
agronegócio gaúcho também afetaram 
o segmento de máquinas e implementos 
na Expointer. Foram comercializados 
R$ 135 milhões, ou seja, queda de 55% 
no valor em relação à edição anterior. 
Neste caso, a causa foi a perda de 
74% na safra de soja, mais de 70% na 
de milho e mais de 60% na de feijão, 
em conseqüência da longa estiagem. 
A crise sofrida pelos produtores de 
arroz, ocasionada pelo custo de 
comercialização inferior ao de cultivo, 
pela concorrência de grãos subsidiados 
de outros países do Mercosul e pelo 
excedente de 1 milhão de toneladas em 
estoque, também infl uenciou. Esses 
problemas, mais o preço de commodities 
no mercado internacional, acarretaram 
retração no mercado de máquinas 

e equipamentos agrícolas, que tem 
cerca de 60% da fabricação nacional 
concentrada no Rio Grande do Sul.

Greice Martins, presidente da Associação 
Brasileira de Hereford e Braford, e Ney 

Soares Piegas, vice-presidente da ABC, 
na Expointer 2005.

Em razão da aftosa, feiras 
e exposições podem ter sido 

canceladas.
Consulte a organização dos eventos.


