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Os congressistas brasileiros estão empenhados em encerrar a crise com a União Européia, que 
desde o final de janeiro embargou a compra de carne bovina. Hoje, a bancada ruralista se reúne 
para discutir a elaboração de um regulamento que cria o "Sistema Sanitário Brasileiro". Enquanto 
deputados e senadores buscam soluções, no governo vigora a lei do silêncio. Depois de ter sido 
acusado por representantes do setor e diplomatas de fazer "trapalhadas" que podem ter 
comprometido uma eventual queixa na Organização Mundial de Comércio (OMC), o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento não se pronuncia sobre a questão até a chegada dos 
europeus, na próxima segunda-feira. No Itamaraty, "seguem os estudos sobre um contencioso". 
Apesar de afirmarem oficialmente que a questão não será levada à OMC antes da vistoria dos 
europeus, que vai de 25 de fevereiro até 14 de março, alguns diplomatas admitem que o País não 
deve tomar nenhuma "medida dr! ástica".  
 
A proposta dos ruralistas é que o País tenha leis próprias sobre sanidade, sem precisar criar 
instruções normativas que se adaptem às exigências estrangeiras. "Queremos definir regras e 
critérios para não ficarmos dependentes da legislação européia", disse o deputado Ronaldo 
Caiado. No próprio governo admite que a legislação atual, de 1934, precisa ser atualizada. Para o 
parlamentar, a Instrução Normativa 17, que criou o sistema Estabelecimentos Rurais Aprovados 
no Sisbov (Eras), é fruto da pressão européia e não das necessidades do setor. Na semana 
passada, o deputado protocolou dois projetos que "contornariam" a crise com a União Européia, 
pedindo regime de urgência para a votação - que depende de medidas provisórias que estão 
trancando a pauta. Um dos projetos susta todos os acordos bilaterais com a União Européia, 
enquanto outro derruba a IN 17. Agora, Caiado quer que os ruralistas criem leis sobre sanidade. 
Nesta semana, a bancada deu também mais um passo para resolver ! o contencioso: criou um 
grupo de trabalho que irá avaliar se os europeus estão sendo mais exigentes com os brasileiros 
quanto à rastreabilidade que em relação a outros países fornecedores.  
 
Ontem, o setor esteve reunido com o secretário de Defesa Agropecuária, Inácio Kroetz, na 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Segundo o presidente da Comissão 
Nacional de Pecuária de Corte da instituição, Antenor Nogueira, Kroetz não deu posição sobre a 
lista de frigoríficos que teriam exportado carne não-rastreada. No encontro, também teria-se 
discutido que o governo entregaria uma nova lista de fazendas para que os técnicos europeus 
escolham as que serão vistoriadas. "Tudo o que tinha de ser dito já foi falado sobre o assunto. 
Das 2.681 propriedades auditadas e com os dados cruzados, evoluímos para um trabalho a ser 
apresentado dia 25. Não temos número estanque", disse uma fonte do governo, que não quer se 
identificar por causa da "lei do silêncio" imposta no ministério.  
 
Até o último dia 11, do total das fazendas auditadas, cerca de 40% estavam com 100% de 
conformidades. De acordo com esta fonte, os europeus vêm verificar o sistema e devem estar "à 
vontade" para escolher as fazendas que irão vistoriar.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 fev. 2008, Agronegócio, p. C8. 


