
o primeiro bimestre do ano, o Bra-
sil obteve um aumento de 17%, em
receita, nas exportações de carne in

natura para a União Européia. No entanto,
o volume do produto exportado caiu 16%
em relação ao mesmo período do ano pas-
sado. De acordo com a Associação Brasi-
leira das Indústrias Exportadoras de Carne
Bovina e Bubalina, Abiec, uma das saídas
adotadas pelo Brasil para não ter prejuízos
foi o aumento no preço do produto, que
evoluiu 65% somente em janeiro, se com-
parado a janeiro de 2007.

Preocupado com a imagem dos produ-
tos agropecuários brasileiros, o ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ma-
pa, Reinhoíd Stephanes, em recente reunião
com o diretor de Bem-Star Animal da União
Européia, Bernard van Goethem, ocorrida
em Brasília, discutiram as relações comer-
ciais entre os dois mercados. O ministro
disse que a principal missão do Brasil é re-
adquirir a confiança do bloco por meio do
empenho na fiscalização. Stephanes admi-
tiu que o sistema sanitário brasileiro precisa
ter regras mais firmes, principalmente para
o controle da febre aftosa, cuja solução, de
acordo com ministro, seria a utilização do
processo de certificação.

No início do mês de abril deste ano, o
Brasil enviou a primeira partida de carne in
natura para a União Européia com apenas
95 fazendas autorizadas a enviar seus pro-
dutos, que foram as únicas aprovadas pe-
lo sistema de avaliação de certificação. De
acordo com o secretário de Defesa Agrope-
cuária do Mapa, Inácio Kroetz, a demanda
comercial da União Européia passou por
um processo de contenção, devido às altas
exigências do bloco.

Como medida emergência!, no início
de abril, o Departamento de Defesa Sanitá-
ria do Mapa recrutou 200 novos fiscais sa-
nitários que atuarão no Serviço de Rastre-
abilidade da Cadeia Produtiva da Cadeia
Produtiva de Bovinos e Bubalinos, Sisbov.
Bernard van Goethem elogiou as medidas
tomadas pelo governo brasileiro.

Ele disse no encontro com Stephanes
que o curso de reciclagem para antigos
auditores, uma iniciativa adotada pelo
Ministério da Agricultura para melhorar
o sistema fitossanitárío brasileiro, é uma
iniciativa histórica e que isso nunca ocor-
reu em nenhum país da Europa. Com rela-
ção à febre aftosa, Bernard disse que a LIE

continuará monitorando de uma forma
rígida e que também insistirá em novas
regras na Organização Mundial de Saúde
Animal, OIE.

Uma das principais reivindicações de
pecuaristas de todo o Brasil, é quanto à
falta de liberação de áreas para pastagens,
que, junto com o embargo europeu, limi-
ta a quantidade de fazendas aptas para
comercializar carne, porque o criador não
tem espaço para ampliar a infra-estrutura
de sua fazenda.

Um dos fatores que animaram criado-
res do estado do Mato Grosso foi a libe-
ração de 1200 fazendas que estavam sob
embargo do Ministério do Meio Ambien-
te. A acusação feita pelo órgão do governo
era de que essas propriedades infringiram
as leis de proteção ambiental com a de-
vastação de matas ciliares para a forma-
ção de pastagens. Segundo a Federação
da Agricultura e Pecuária de Mato Gros-
so, Famato, muitos produtores passaram
a obedecer às leis ambientais praticando
o réflorestamento de áreas degradadas. As
listas das fazendas estão disponíveis no si-
te www.íbamagov.br
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