
Agronegócio: Estados avaliam a defesa sanitária do País   
 
 
A defesa sanitária será o principal assunto do encontro. Os secretários irão avaliar o controle 
que está sendo feito na fronteira e a rastreabilidade do rebanho nacional. "Também iremos 
discutir a possibilidade de unificar o calendário de vacinação contra aftosa em todo o país e os 
resultados da recente auditoria feita em alguns estados pela Comissão de Saúde e Defesa do 
Consumidor da União Européia", informou o presidente do Conseagri e secretário de 
Agricultura de Minas Gerais, Gilman Viana Rodrigues.  
 
Depois do encontro do Rio de Janeiro, será elaborado um documento que vai ser encaminhado 
ao ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, com reivindicações apresentadas pelos 
estados. Os secretários deverão sugerir que o trabalho de fiscalização das certificadoras que 
fazem a rastreabilidade do rebanho nacional possa ser delegado aos governos estaduais que 
exportam carne bovina.  
 
No documento, eles vão pedir também que os recursos do governo federal para as ações de 
defesa sanitária sejam repassados aos estados, mesmo quando houver débitos estaduais em 
outras rubricas. Hoje, se um estado tem pendências com o governo federal no setor de saúde, 
por exemplo, a liberação de verbas para a defesa sanitária é impedida.  
 
Agricultura  
 
O setor agrícola também está na pauta da reunião. Os estados irão conhecer os detalhes do 
zoneamento da cana-de-açúcar elaborado pelo Ministério da Agricultura. A apresentação será 
feita pelo secretário de Produção e Agroenergia do Ministério, Manoel Bertolo. Já 
representantes do departamento de agronegócios do Banco do Brasil irão apresentar detalheas 
do financiamento da safra 2007/2008.  
 
Outro convidado do encontro do Consegri no Rio de Janeiro é o presidente do Centro Brasileiro 
de Relações Internacionais (Cebri), embaixador José Botafogo Gonçalves. Ele irá debater com 
os secretários a inserção do agronegócio brasileiro no mercado internacional.  
 
Conseagri  
 
O Conseagri foi formado este ano. Já foram realizados encontros em Minas Gerais, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul e Brasília (com a presença do ministro da Agricultura, Reinhold 
Stephanes). A presidência do Conseagri é formada pelos seguintes secretários de Estado: 
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