
lista original de fazendas aptas a exportar
para a Europa tinha quase 2700 unidades
certificadas pelo Sistema de Rastreamento
(SisbovJ, e foi se reduzindo a cada recusa
européia. O governo reconheceu e enviou a

União Européia urna lista de apenas 200 fazendas que
cumpririam integralmente os 49 quesitos do Sistema
implementado pelo Ministério da Agricultura em
2006. O número é inferior a cota estipulada pela
União Européia de 300 fazendas. A estratégia foi
apresentar aos europeus apenas propriedades de
ponta para tentar evitar novos questionamentos.

Os pecuaristas não gostaram desta lista enviada e
já cogitam entrar na justiça e questionar o governo.
Eles alegam que a estratégia da União Européia é
putramente comercial e que o governo está cedendo
facilmente às pressões, que teriam origem na Irlanda.

Toda esta situação trouxe à tona as divergências
entre pecuaristas, frigoríficos, empresas de
certificação e governo. Ninguém se entende e o que
parece, é que a decisão mesmo vai ficar a cargo da
comissão de veterinários que desembarcou no Brasil
no dia 25 de fevereiro para percorrer seis estados
brasileiros e fazer o trabalho de vistoria que deve se
encerrar em meados de março.

No dia 27 de fevereiro, a comissão garantiu

a permissão para que 106 fazendas voltassem a
exportar carne bovina à UE.

Novas fazendas poderão ser incluídas na lista,
pois a vistoria continua.

RÚSSIA IMPÕE BARREIRA MAS APflIA BRASIL NA UE
Principal comprador da carne bovina brasileira,

a Rússia suspendeu a compra de carne bovina do
Mato Grosso devido a problemas em um município
no norte do estado. O cancelamento dos embarques é
considerado normal já que, pelo acordo bilateral entre os
países, a descoberta de focos de doenças são informados
a Organização Mundial de Saúde e imediatamente as
exportações são suspensas. O que de fato ocorreu,

A situação preocupou porque aconteceu em um
momento delicado devido à visita dos agentes de
fiscalização europeus, mas o problema com a Rússia
já está sendo resolvido de maneira satisfatória, tanto
que o governo russo, apoia as negociações brasileiras
com a UE e tem encaminhadas negociações para
aumentar o número de frigoríficos habilitados a
vender carne para aquele país. No ano passado, os
embarques brasileiros de carne bovina para a Rússia
renderam ao país cerca de US$ 1,9 bilhão com 945 mil
toneladas exportadas.
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Text Box
Fonte: Suma Econômica, n. 359, p. 37-42, mar. 2008.




