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A União Européia (UE) rejeitou, mais uma vez, a lista de fazendas certificadas pelo Brasil para 
exportar carne bovina. Ontem, em Bruxelas, representantes do governo brasileiro entregaram 
à Comissão Européia (CE) uma lista com 523 propriedades aptas a vender o produto. 
 
O Estado apurou, porém, que a lista não tem apenas base técnica e alguns nomes teriam sido 
mantidos por pressão política. Para completar, o número de animais em cada fazenda foi 
modificado. Irritados, os europeus pediram que o Brasil volte hoje à CE com uma lista revisada 
e deixaram claro que só vão certificar 300 propriedades.  
 
Oficialmente, o gabinete do comissário de Saúde e Proteção do Consumidor da UE, Markus 
Kyprianou, optou pelo sigilo sobre o conteúdo da conversa. “Vamos continuar as reuniões 
amanhã”, disse a porta-voz da CE, Nina Papadoulaki. Fontes que estiveram nos encontros, 
porém, admitiram que o clima não é bom e a credibilidade do País está afetada. 
 
Bruxelas, após dois anos de alerta sobre as condições sanitárias da carne brasileira, decidiu, 
no fim de 2007, exigir que o País apresentasse uma lista de apenas 300 fazendas aptas a 
exportar e garantisse a rastreabilidade do gado. O temor dos europeus é quanto à febre 
aftosa. 
 
A primeira lista apresentada pelo governo brasileiro continha 2.600 fazendas e, como 
resultado, os europeus suspendeu a importação de carne. Diplomatas revelaram ao Estado 
que, na véspera, técnicos do governo tentavam montar a lista e retiraram fazendas com base 
em questões burocráticas - como a existência ou não do CPF do dono do estabelecimento - e 
não na situação sanitária. 
 
No início da manhã de ontem, após muitos telefonemas entre Brasília e Bruxelas, pressões e 
tensões, a lista acabou incluindo 523 fazendas. Mas, para surpresa dos europeus, alguns 
nomes nem sequer estavam em listas anteriores. 
 
Para complicar ainda mais a situação, o número de cabeças de gado por fazenda era diferente 
do apresentado em janeiro, o que deixou o Itamaraty furioso com o Ministério da Agricultura. 
O governo acabou reconhecendo, durante a reunião com os europeus, que, de fato, nem todas 
as fazendas na lista inicial estavam 100% verificadas.  
 
Os europeus sugeriram ao governo que voltasse para a missão do País em Bruxelas e 
revisasse a lista, se não quisesse mais uma vez receber uma resposta negativo. 
 
Hoje, um novo encontro está marcado. Os europeus deixaram claro que, se o Brasil não 
apontar as 300 fazendas, caberá a Bruxelas escolher.  
 
A comissão também quer discutir hoje como será a missão dos veterinários europeus que virá 
ao Brasil. A viagem começa dia 25 e Bruxelas pretende visitar 10% das 300 fazendas. Com 
base nessa visita, os veterinários vão sugerir se o embargo deve ser mantido ou não.  
 
Fontes do próprio governo brasileiros admitiram que a lista apresentada em janeiro, assim 
como a de ontem, não tinha como base apenas aspectos técnicos ou sanitários. O Ministério da 
Agricultura teria sido pressionado por fazendeiros a ter suas propriedades incluídas, mesmo 
adulterando o número de cabeça de gado.  
 
Segundo a missão do Brasil, os representantes do ministério continuariam trabalhando em 
nova lista ontem à noite para apresentar hoje. 
___________________________________________________________________________ 
Negociações continuam, diz ministério  
Fabíola Salvador  
 



O Ministério da Agricultura divulgou nota, ontem à noite, informando que prosseguem até hoje 
as negociações com a União Européia (UE) para a retomada da exportação de carne bovina in 
natura para os países do bloco. Até o fim das negociações, diz a nota, o número de fazendas 
em condições de atender às exigências da UE deverá ser definido.  
 
Na nota, o ministério lembra que técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária e da missão 
do Ministério das Relações Exteriores negociam em Bruxelas a vinda de nova missão do bloco 
para verificar as fazendas que forem escolhidas pela União Européia.  
 
“Está sendo tratado, ainda, o calendário com a previsão de inclusão de novas propriedades na 
lista até retomar a situação anterior ao bloqueio.” A nota acrescenta que o ministro Reinhold 
Stephanes destacou a participação dos frigoríficos no processo de rastreabilidade bovina, 
fundamental para garantir a segurança do sistema. 
Leia mais: Propriedades incluídas na 1ª lista estavam irregulares  
Jamil Chade 
 
O governo brasileiro chegou a entregar nomes de fazendas aos veterinários da União Européia 
(UE) sem que as propriedades tivessem sequer passado por vistorias completas, com ausência 
de dados e até laudos técnicos incompletos. Na primeira lista de fazendas autorizadas, muitas 
não tinham ainda concluído o laudo sobre as condições sanitárias da propriedade, uma 
exigência dos europeus.  
 
As informações foram passadas ao Estado por um alto funcionário do Itamaraty, inconformado 
com “o papelão” que o Brasil estaria passando diante das autoridades européias. Segundo o 
diplomata, o Itamaraty ligou para o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, quando a 
lista de mais de 2,6 mil fazendas foi entregue.  
 
Embaixadores tentaram convencer o ministro que a lista não seria bem aceita pelos europeus. 
Mas o Ministério da Agricultura e os pecuaristas teriam decidido ir adiante. O que também não 
contribuiu para a credibilidade do Brasil foi a insistência em tentar negociar o número de 
fazendas. Os europeus queriam apenas 300 propriedades e, a cada contato com a UE, as 
autoridades nacionais reduziam o número.  
 
“Isso aqui não é um bazar árabe”, alertou o diplomata, que se diz cansado da 
“irresponsabilidade de certos funcionários do governo”. Para ele, deve haver avaliação 
cuidadosa de quem foi a responsabilidade pelo embargo contra o Brasil e o governo deve parar 
de ameaçar levar o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC). A crise no governo foi 
ainda maior depois que o ministro da Agricultura admitiu no Senado, anteontem, que o Brasil 
havia exportado carne sem rastreamento.  
 
Para o Itamaraty, não teria sido o momento adequado de admitir as falhas, às vésperas da 
reunião que ocorreu ontem em Bruxelas. “O Brasil precisa entender que os europeus não 
dependem da carne nacional. Temos só 6% do mercado da UE e, mesmo que haja alta nos 
preços do produto, somos nós que perdemos com o embargo. Temos de lembrar que a UE 
representa 21% de nossas exportações”, disse o diplomata. 
 
LOBBY 
Quem comemorou a declaração de Stephanes foi a Associação de Fazendeiros da Irlanda, 
principal lobby contra a carne nacional. Os irlandeses foram os mais prejudicados com a 
recente invasão da carne brasileira. Para produtores nacionais, a insistência da Irlanda no 
embargo tinha cunho protecionista.  
 
Para o presidente da entidade irlandesa, Padraig Walshe, a confissão de Stephanes é 
“chocante”. Em sua avaliação, as declarações do ministro “prejudicam seriamente qualquer 
tentativa do Brasil de restabelecer um comércio com a Europa”. “A realidade é que o Brasil não 
consegue apresentar produtos com a qualidade exigida na Europa e o embargo deve ser 
mantido”, diz.  
___________________________________________________________________________ 
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Um diplomata brasileiro em Genebra  
“Isto aqui não é um bazar árabe. Estou cansado da irresponsabilidade de certos funcionários 
do governo. Os europeus não dependem da carne nacional”  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 fev. 2008, Economia, p B6 
 


