
Brasil pode ir à OMC contra embargo à carne suína  
Andrea Vialli  
 
Produtores pediram ao Itamaraty para questionar a Coréia do Sul e o México  
 
Os produtores de carne suína querem ir à Organização Mundial do Comércio (OMC) para pôr 
fim ao embargo ao produto brasileiro. A Abipecs, entidade que representa o setor, pediu ao 
Itamaraty que questionasse a Coréia do Sul e o México, dentro do sistema de solução de 
contenciosos da OMC. Esses países não reconheceram ainda o Estado de Santa Catarina, maior 
produtor nacional de carne de porco, como área livre de febre aftosa sem vacinação, o que 
está impedindo o País de ganhar novos mercados. 
 
Em maio de 2007, Santa Catarina foi considerada área livre de febre aftosa sem vacinação 
pelo Comitê Internacional da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Esse status 
permitiria a recuperação de mercados afetados pelo embargo de 2005, quando ocorreu um 
surto de febre aftosa em Estados vizinhos a Santa Catarina.  
 
“Já se passou quase um ano após o relatório da OIE e nada aconteceu, não conquistamos 
nenhum mercado novo”, diz Pedro de Camargo Neto, presidente da Abipecs. Segundo ele, as 
negociações avançaram lentamente com o Japão, que em dezembro do ano passado enviou 
veterinários para averiguar as condições sanitárias de fazendas em Santa Catarina.  
 
A posição da Coréia do Sul, no entanto, é dura. “Eles não reconhecem que uma região isolada 
do País possa ser livre da aftosa. Ou seja, como não têm confiança na carne do Brasil, não 
reconhecem uma região isoladamente. Isso já abre precedente para um contencioso na OMC”, 
diz Camargo Neto. O conceito de regionalização tem amparo no Acordo Sanitário e 
Fitossanitário (SPS) da OMC. 
 
Segundo o Itamaraty, o pedido da Abipecs está sendo analisado, mas há diálogo com a Coréia 
do Sul. Em maio, haverá uma reunião em Brasília com os representantes dos dois países. A 
idéia é chegar a um consenso, antes que a matéria se torne contencioso na OMC.  
 
A posição do México é ainda mais nebulosa. “Eles não dizem claramente que não aceitam a 
carne suína do Brasil. Vão empurrando com a barriga, postergando o envio de veterinários, e 
prosseguimos sem vender ao México, o quarto maior importador de carne suína do mundo”, 
diz Camargo. Segundo o pecuarista, uma posição mais firme com o México ajudaria a entrada 
no mercado americano. 
 
Rússia libera carne bovina  
Fabíola Salvador e Alexandre Inacio  
 
Os Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo já podem voltar a exportar carne 
bovina in natura para a Rússia. A decisão foi comunicada ontem pelo Serviço Veterinário da 
Rússia ao Ministério da Agricultura. Quarenta estabelecimentos foram autorizados a retomar as 
vendas. O comércio estava suspenso desde 2005, quando foram diagnosticados casos de febre 
aftosa nos rebanhos do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Agora, a Rússia liberou a exportação 
em três Estados e em alguns estabelecimentos em Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
Grande do Sul, Tocantins, Rondônia e Santa Catarina. Atualmente, há 158 estabelecimentos 
habilitados a exportar carnes bovina, suína e de aves para a Rússia. 
 
Fonte:O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 abr. 2008, Economia, p. B15 
 


