RASTREABILIDADE

Seminário reúne criadores,
lideranças e especialistas
A ABC deu mais uma contribuição para o aperfeiçoamento da rastreabilidade a ser implantada
no Brasil e também mais um passo em direção
ao esclarecimento do processo de identificação e
certificação de animais. No dia 15 de maio, em
sua sede, promoveu um seminário que contou
com a participação de criadores de gado de corte, lideranças de setores relacionados com a pecuária e técnicos em sistemas de identificação.

Da mesa redonda "Rastreabílídade bovina: controle, sanidade e industrialização" participaram o
delegado do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento em São Paulo, Francisco Sérgio
Ferreira Jardim; o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, René Dubois; o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, José Levi Pereira
Montebelo;
o diretor executivo da Associação
Brasileira das Indústrias da Carne, Ênio
Marques;
o presidente
do conselho
deliberativo da ABC, José Cassiano Gomes dos Reis [únior, e o presidente da
diretoria da ABC, Luis Alberto Moreira
Ferreira.
O painel "Normas e Pesquisas" contou
com a participação do advogado Alain
Moreau, do zootecnista Fábio Penna Firme Curto e da bióloga Maria Aparecida
Cassiano Lara. Já os empresários Octávio
Moura Andrade, da Omatec, Ernesto Tadeu Bronhara, da BRTechID, e Margareth
Schimidt, da Brasilis Telecomunicações,
participaram do painel "Identificação animal através de processos de tecnologia

Mesa-redonda mostrou que há consensosobre a importância da rastreabilidade

eletróníca" .

Dia de campo
produtivo
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Rastreabilidade e compromisso
Os leitores deste informativo têm percebido a constância do tema rastreabilidade dentre as preocupações da
diretoria da ABC. Desde que a identificação e a certificação do gado de corte
foram colocadas como exigência da
União Européia para continuar importando carne bovina brasileira, introduzimos
o assunto em nossa pauta de discussões
e de ações. Não é para menos - agindo
assim, a atual diretoria da ABC está sendo coerente com a história da entidade
em relação à defesa e ao aprimoramento da pecuária nacional. A esse respeito,
vale lembrar o papel pioneiro e prolongado que a Associação Brasileira de Criadores desempenhou
no Registro
Genealógico das Raças Bovinas Brasileiras, iniciado em 1927, no SeNiço de
Controle Leiteiro (1945) e no Controle
de Desenvolvimento Pondera I de raças
de corte (1967).
AABC entende que a rastreabilidade
é positiva para todos: para os criadores, porque representa um avanço no
trato do reba.nho e, conseqüentemente,
a possibilidade de maiores ganhos financeiros; para a sociedade, porque
terá a segurança de consumir um alimento de qualidade; para o País, porque terá um produto em condições de
concorrer com vantagens no mercado
internacional.
Assim, nossa diretoria resolveu não
só apoiar a implantação da rastreabilidade no Brasil, mas também atuar
na sua execução. Para tanto, levamos
ao Conselho Deliberativo - e tivemos
sua aprovação - a proposta de adequar
a ABC às exigências do sistema criado
para a rastreabilidade.

Nesse sentido, vamos propor,
para avaliação da nossa Assembléia
Geral, a ser oportunamente
convocado, mudanças nos estatutos
da entidade para que ela possa se
cadastrar iunto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) como certificadora no processo de rastreabilidade.
Na mesma
direção, proporemos que nos estatutos seio contemplada ainda a possibilidade de a ABC vir a montar uma
empresa com a mesma finalidade, ou
seio, a de atuar na certificação dos
animais cadastrados no sistema.
Ao se assegurar desses mecanismos, a ABC com sua extensa folha
de serviços prestados à pecuária, estará, sem falsa modéstia, contribuindo para a legitimidade do sistema de
rastreabilidade e para a sua confiabilidade perante o mercado e a
sociedade. Essa preocupação faz sentido: conforme iá foi abordado em um
de nossos eventos sobre o tema, a
rastreabilidade não pode ficar submetida a empresas de ocasião, sem história e sem vínculo com a pecuária.
Em razão dessas iniciativas que
vimos tomando, cabe aconselhar ao
pecuarista, em especial ao associado da ABC que não tome atitudes
precipitadas
com
relação
a
rastreabilidade. O terreno está um
tanto movediço - precisamos, com
cuidado, chegar à terra firme para dar
os passos decisivos na direção de
uma rastreabilidade comprometida
com a qualidade da pecuária.
Luis Alberto Moreira Ferreiro
Presidente da Diretoria Executiva

Atividades da diretoria
../ 26/04/2002 - Comparecimento 00 4° Dia de Campo da Fazenda Paredão, em Oriente, SP. Representando
ABC, o presidente Luis Alberto Moreira Ferreira (Vejo reportagem na página ao lado) .
../ 01/05/2002 - Participação no lançamento da Componha de Vacinação contra a Febre Attosa, na Fazenda
São Judas Tadeu, em Porto Feliz, SP. Representando o ABC,Auler José Motios, assessor do diretoria .
../ 02-03/05/2002 - Comparecimento à Agrishow, em Ribeirão Preto. Pelo ABC, Luis Alberto Moreira Ferreiro
(Vejo box na página ao lado) .
../ 06/05/2002

- Reunião com o Conselho Deliberativo da ABC.

../ 17/05/2002 - Entrevista de Luis Alberto Moreira Ferreiro à revista Balde Branco .
../ 23/05/2002 - Comparecimento 00 ato de assinatura, pelo governador Geraldo Alckmin, do decreto de
criação do Agência de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, em São
Paulo, SP. Representante do ABC: Luis Alberto Moreira Ferreira .
../ 24/05/2002

- Realização de seminário sobre o rastreabilidade, na sede do ABC.

Dia de call1po produtivo
Evento na Fazenda Paredão mostrou que o bom uso da tecnologia
proporciona resultados importantes para a pecuária.

o 4° Dia de Campo da Fazenda Paredão, confirmando as
expectativas, foi mais uma iniciativa exemplar organizada pelo
criador Nelson Píneda em sua
propriedade
na cidade de Oriente, região de Marília, SP, no dia
26 de abril último.
Com o tema geral "Inovação
tecnológica e resultados na pecuária", o evento foi subdividido em cinco módulos técnicos:
Plantio direto de capim; Manejo
intensivo de pastagens; Nutrição,
sanidade e genética; Aerofotogrametria e GPS; Rastreabilidade.
Como parte do módulo sobre
rastreabilidade, um dos mais concorridos em razão da oportunidade do tema, foram colocados
pela Allflex brincos e chips em
10 animais que, após a identificação, tiveram seus dados inseridos, pela primeira vez no Brasil, no Banco de Dados da
Farmexpress, com pleno sucesso.
No mesmo dia 26 foram colocadas a leilão 40 fêmeas funcionais;
no dia 27, foi a vez de 100 machos
reprodutores. Aos eventos compareceram cerca de 800 pessoas.
O Dia de Campo da Fazenda
Paredão contou ainda com outros
atrativos. Um deles foi a participação do SIC- Serviço de Informação
da Carne, cujo estande recebeu a
visita de vários pecuaristas interessados em conhecer os trabalhos da
nova entidade.

O Canal do Boi também se
fez presente. O presidente
da
ABC, Luis Alberto
Moreira
Ferreira, participou de mesa redonda, transmitida ao vivo entre
as 13h e 14h, abordando os temas da identificação animal e da

rastreabilidade. Às oito horas da
noite Luis Alberto concedeu nova
entrevista ao vivo ao Canal do
Boi, dessa vez como presidente
da diretoria do SIC, juntamente
com a vice-presidente executiva
da entidade, Andréa Veríssimo.

LuisA1berto em entrevista ao Canaldo Bo~ ao lado de Andréa Veríssimo, vice-presidente executiva do SI'-

ABC na AgrisholN
A Associação Brasileira de Criadores se fez presente à Agrishow,
contando com área reservada às
entidades co-promotoras
do evento encabeçado
pela ABIMAQSINDIMAQ
e que, neste ano,
contabilizou cerca de 130.000 visitantes e movimento
financeiro
superior a R$ 1 bilhão.
Representando a ABC, o presidente Luis Alberto Moreira Ferreiro
participou de várias reuniões com
dirigentes
de entidades
da
agropecuária e com lideranças da
sociedade civil. A mais significati-

va foi com o ex-ministro José Serra, no dia 2 de maio, que contou
também
com a presença
do
organizador
da Agrishow, Sérgio
Magalhães; do Secretário da Agricultura de Sp, João Carlos de Souza Meirelles;
do presidente
da
Câmara Federal, Michel Temer; dos
deputados federais Xico Graziano,
José Anibal e Mendes Thame; do
presidente
da ABAG,
Roberto
Rodrigues, e do presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Sp, José Levi Pereira Montebelo.

AnimalTEC®

Feira Dinâmica de Tecnologia Animal

25 a 27 de Julho 2002
UNESP • JABOTICABAL/SP
Biossegurança
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Rastreabilidade

Ambiental

- Rentabilidade

- Qualidade

unesp
\1'(

\1'\'\1'

"''''''I

.>.1'\
.-\1'\' "1'1:
1._"'-'
'41\1\

A

TRM

3

Revista dos Criadores - números antigos
tenha disponíveis e queira doá-Ios à ABC,
favor entrar em contato com Elaine pelo telefone
(11) 3832-9369
ou pelo e-mail:
abc@abccriadores.com.br

A ABC está reconstituindo sua única
coleção da Revista dos Criadores. Para
completá-Ia, faltam alguns números.
Assim, a Diretoria solicita a quem os

Anos e meses que faltam
1982 - março, agosto.

1930 - julho, agosto, setembro, outubro,
novembro, dezembro.
1931 - todos os meses

1983 - julho, agosto, outubro,
dezembro.

1932 - todos os meses

1984 - fevereiro,

1933 - janeiro, fevereiro,
junho, julho.

março, abril, maio,

1985 - abril
dezembro.

1988 - janeiro, fevereiro, março, maio,
junho, julho, agosto,
setembro, outubro.

1938 - todos os meses
1942 - todos os meses

1989 - janeiro, maio, julho,
agosto, setembro,
outubro, novembro.

1943 - todos os meses
1945 - todos os meses
1946 - todos os meses

1992 - dezembro

1950 - todos os meses

1994 - agosto

1980 - janeiro, fevereiro, março, abril, maio,
agosto, setembro, novembro, dezembro.
1981 - janeiro, março, abril, junho, julho,
agosto, outubro, novembro.

~

março.

1986 - julho, agosto, outubro,

1937 - todos os meses

novembro,

Eventos

1996 - julho
1997 - junho
1998 - maio, novembro.

produtiva de flores, frutas e
hortaliças. (11) 5582-6397.

setembro, em Jundiaí, SP, feira de
tecnologia agrícola aplicada à
cadeia produtiva de flores, frutas e
hortaliças. (11) 5582-6397.

EXPOINTER - Exposição
Internacional de Animais, de 24 de

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

agosto a 1 de setembro, em
Esteio, RS.

Promoção da Federação
Internacional do Leite.

Dinâmica de Tecnologia Animal, no
câmpus da Unesp em Jaboticabal,
SP. (11) 3259-1516.

BÚFALOS - 1° Simpósio de Búfalos
das Américas, de 1 a 8 de setembro,
em Belém, PA. (91) 224-2111.

VETERINÁRIA - De 25 a 29 de
setembro, em Tunis, Tunísia, XXVII

AGRISHOW

AGRISHOW

AGRIBUSINESS - Dias 12 e 13
de junho, 1° Congresso Brasileiro
de Agribusines, no hotel Blue Tree
Towers, em São Paulo, SP.
Informações (11) 3284-4044.
ANIMALTEC - De 25 a 27 de
julho, II AnimalTEC - Feira

PARANÁ - De 7 a 10

de agosto, em Londrina, PR, feira de
tecnologia agrícola aplicada à cadeia

Jornal dos

CRIADORES
Av. José César de Oliveira,
Vila Leopoldina

181 - 11° andar

- CEP 05317-000 - São Paulo-SP

Fone: (11) 3832.9369
Fax: (11) 3831.2731
e-mail: abc@abccriadores.com.br
www.abccriadores.com.br

IMPRESSO

FFH - De 18 a 21 de

Congresso Mundial de Medicina
Veterinária. (11) 3034-2266

