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Destaque
Ministra: “Temos de evoluir em nossos sistemas de fiscalização e controle”
Em seminário sobre boas práticas de produção, Tereza Cristina defende que empresas assumam
mais responsabilidades na garantia da qualidade de seus produtos
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina,
defendeu nesta quinta-feira (21) a adoção de
procedimentos de fiscalização e auditoria mais
modernos no setor proO auto controle deve estar em todas as dutivo para garantir mais
cadeias produtivas, disse Tereza Cristina
segurança e qualidade para
o consumidor. Em discurso na abertura do Seminário Boas Práticas de Fabricação e Autocontrole, em
Brasília, a ministra destacou a importância do debate
sobre o tema para a economia do país.

sistemas de fiscalização e de controle. E cada vez a
evolução exige mais da gente porque o consumidor lá
na ponta quer a segurança de que o que ele está comprando e que o seu alimento é de boa qualidade”.
Tereza Cristina também chamou a atenção para a exigência dos mercados internacionais e comentou que
as empresas já são muito cobradas pelos consumidores a atestar a qualidade de seus serviços e produtos, e
tem interesse em manter a credibilidade de suas marcas.
Ela afirmou que este processo também valoriza o papel do auditor fiscal, que continuará responsável pela
fiscalização, porém, de uma forma mais ágil e moderna, sem a necessidade de estar presente diariamente
acompanhando a atividade rotineira das empresas. A
ministra explicou que cada segmento do agronegócio
terá uma definição específica de controle de sua própria produção.

“O autocontrole nada mais é do que a responsabilidade de ambos os lados. O setor privado tem que cumprir sua parte, nós precisamos ir lá e ver se os protocolos estão sendo seguidos”, explicou ela.
O evento é organizado pelo Mapa para promover a
discussão sobre ações e iniciativas voltadas para o
fortalecimento no uso de ferramentas de autocontrole e de boas práticas de fabricação nas atividades
reguladas pela Secretaria de Defesa Agropecuária
(SDA). No sistema de autocontrole, o empresário fica
responsável pela qualidade do produto que fabrica e
comercializa, e o Estado fiscaliza.

“O autocontrole tem que estar em todas cadeias pro-

A ministra reiterou que a abertura do diálogo para
mudanças na forma de fiscalização e controle é uma
evolução que segue a tendência mundial de modernização e simplificação em vários setores. “O mundo
evoluiu e nós temos que evoluir também nos nossos
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dutivas onde o ministério é responsável. Acontece que
o Estado não tem mais pernas, o Brasil cresceu muito,
a nossa economia no agronegócio é gigante e nós não
temos mais como fazer esse controle diário, mas nós
podemos fazer ele bem feito”.

entrevista a jornalistas, a ministra disse esperar que o
Congresso possa analisar a questão ainda este semestre.

A ministra pediu que o debate seja feito sem preconceito, para que todos os atores consigam criar juntos
um sistema muito melhor, com a valorização, inclusive, dos auditores fiscais. Segundo Tereza Cristina, o
debate inaugura “um novo momento do Ministério
da Agricultura na defesa sanitária”, e a contribuição
de todos será importante.

O secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, José
Guilherme Leal, enfatizou que o autocontrole não significa omissão do Estado na fiscalização nem que o
setor privado ganhará o direito de fazer o que quiser.
Ele destacou que o autocontrole “é uma forma mais
inteligente de atuação, com mais informações e análises de risco, com foco no que realmente de ser verificado e controlado”.

Controle responsável

Parte da legislação que regula o tema deve ser discutida no Congresso Nacional e outra parte pode ser
alterada por normativas do próprio ministério. Em

O secretário ressaltou que os setores responsáveis estarão sujeitos a punições em caso de desvios, e defendeu que mudanças no setor são necessárias para
garantir o crescimento e sustentabilidade do setor.
“Pensar em autocontrole é conferir mais responsabilidade para o agente econômico da produção,
o qual deve ter capacidade de controlar seus processos, seus produtos, pensando em qualidade e
segurança, cabendo regulada a verificação da conformidade por diversos meios, entre eles, a auditoria e fiscalização”, afirmou Leal. Segundo ele, a
maior responsabilidade exigirá das empresas um
aprimoramento do controle, de equipamentos, de
sistemas e a capacitação de pessoas.

O seminário ocorre nesta quinta-feira (21) no auditório do Tribunal de Contas. Participam do evento auditores fiscais federais agropecuários, representantes da cadeia produtiva
Cediada pelo Senador Cidinho Santos e deputado Arnaldo Jardim, o
encontro entre empresários do setor e a Ministra Tereza Cristina ocorreu do agronegócio, gestores do ministério,
hoje (21/02/19) em BSB, durante o Seminário SDA/MAPA, sobre proces- pesquisadores, consultores, sindicatos e
sos de inspeção e autocontrole. A ministra nos recebeu com boa dispo- associações do setor e parlamentares. O
sição e ouviu com muita atenção e boa vontade, as demandas e propos- debate pode ser acompanhado pela pátas apresentadas. Ficou acertado o encaminhamento formalizado das gina do Mapa no Facebook.
propostas principais até o carnaval, para posterior discussão e eventual
implementação. - Nota por Cássio Braga e Guilherme Quites
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Mercado
Cotações
BOI GORDO

Fonte: Scot Consultoria - Acesso em 21/02/19

FRANGO

Fonte: AVIMIG - Acesso em 21/02/19

SUÍNOS

Fonte: ASEMG - Acesso: 21/02/19

Ministério e polícias vão tornar fiscalização do transporte de cargas vivas mais rigorosa

Para intensificar a fiscalização em todo o país do
transporte de cargas vivas de suínos, aves e bovinos
e acidentes envolvendo animais soltos em rodovias,
será debatida em seminário, quinta-feira (21), a Plataforma Unificada para Responder aos Acidentes de
Trânsito Envolvendo Animais em Rodovias (Puraa).

O evento ocorrerá no campus da USP de Pirassununga (SP). Desde 2017 o estado de São Paulo já vem reforçando a vigilância sobre essas cargas e acidentes,
com a utilização da plataforma. Agora, o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), as
polícias Rodoviária, Militar e Ambiental de São Paulo
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parceria com a Policia Militar Rodoviária, a Concessionária Intervias, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Mapa. Naquele ano, somente no KM 207
da Rodovia Anhanguera, próximo ao Horto Florestal
de Pirassununga, foram registrados 794 acionamentos
da concessionária para retirada de capivaras da pista,
ou seja, mais de dois por dia.
A média anual de acidentes envolvendo animais, nos
últimos quatro anos, no estado de São Paulo, é de
2.571 ocorrências. Em apenas 1.021 Km de rodovias
que passam por Pirassununga e os municípios de Limeira e Casa Branca foram registrados 12,6% de todos
os acidentes do estado envolvendo animais. “Os números de São Paulo e do país são assustadores”, alerta
o capitão da Polícia Militar Rodoviária de SP, Marcelo Estevão. Segundo o professor Adroaldo Zanella da
FMVZ/USP, “com a Puraa, as cargas serão inspecionadas amplamente e será conhecida a verdadeira velocidade dos caminhões que transportam os animais,
inclusive a maneira como dirigem, principalmente
nas curvas”.

e concessionárias de rodovias, querem avançar na sua
utilização com foco no bem-estar único, que engloba
o bem-estar de humanos, animais e o meio ambiente,
ampliando aos demais estados o seu funcionamento.
No dia 21, serão lançados os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de atendimento de acidentes de
trânsito envolvendo animais, bem como os de fiscalização de transporte de animais nas rodovias, por meio
do Comando de Policiamento Rodoviário da Policia
Militar paulista. Os novos protocolos de trânsito são
inéditos no Brasil e seguem as normas nacionais de
bem-estar e saúde animal. Os procedimentos serão
aplicados pela PM em todo o estado de São Paulo,
apoiando ações da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
ainda neste ano, com suporte do Mapa e da USP.

O evento, aberto ao setor produtivo agropecuário, empresas transportadoras de cargas vivas, profissionais
agropecuários, servidores públicos, polícias ambientais e rodoviárias estadual e federal, ministério público, concessionárias de rodovias e demais interessados,
visa também discutir com as diferentes instituições
a promoção de uma nova política pública integrada,
que permita otimizar a fiscalização, o transporte dos
animais e a segurança viária em geral.

Outro objetivo do seminário é apresentar projetos em
andamento na área de bem-estar e saúde animal, prevenção de acidentes e outros. A necessidade de se ter
médicos veterinários à disposição, quando da ocorrência de incidentes envolvendo animais em rodovias,
estará também na pauta dos debates.

Outro objetivo do workshop é apresentar projetos que
estão em andamento na área de bem-estar e saúde
animal, prevenção de acidentes e modelo de comando
de incidentes. A necessidade de se ter médicos veterinários à disposição dos poderes público e privado,
quando da ocorrência de incidentes envolvendo animais em rodovias, estará também na pauta dos debates.

Acidentes
Há dois anos, o grande número de acidentes rodoviários com animais nas rodovias paulistas motivou a
criação da Puraa, desenvolvida pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP, em

Fonte: BeefPoint
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Oferta reduzida dificulta compra dos frigoríficos
O cenário na maioria das regiões é de mercado travado, com equilíbrio entre oferta restrita e lento escoamento.
No fechamento da última quarta-feira (20/2), nas praças onde houve alterações nas cotações do boi gordo,
o maior movimento foi de valorização.
Chama a atenção que mesmo diante de um cenário de
segunda quinzena do mês com demanda enfraquecida, a dificuldade de compra das indústrias é tanta que
gera pagamentos acima das referências para arroba.
Em São Paulo, após a desvalorização no fechamento
do dia anterior (19/2), a referência para a arroba do
boi gordo ficou estável, cotada em R$151,50, à vista,
livre de Funrural. Na praça paulista a maior parte das
indústrias está com escalas de abates programadas até
o início da próxima semana (25/2).

Também vale destacar que em algumas praças em que
as cotações estão estáveis, há negócios pontuais com
lotes de animais mais jovens com pagamentos acima
das referências. Isso acontece principalmente nas regiões que sofreram com a estiagem em dezembro e
janeiro últimos e há maior dificuldade para a compra
de bovinos com melhor acabamento.

Fonte: Scot Consultoria
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Eventos
ORÇAMENTO EMPRESARIAL
Objetivo: Oferecer aos participantes, de forma prática e objetiva, uma visão global da
gestão orçamentária e tesouraria no dia a dia das empresas, eliminando investimentos em
‘softwares’ sofisticados, ou outras ferramentas onerosas e fora do contexto empresarial.
Data: 11 à 13/03/2019 (segunda a quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Praça da Cemig – Contagem / MG
Investimento: R$ 350,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 500,00 para não
associados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP
Saiba mais: http://bit.ly/2WyAzrP

EXPEDIÇÃO E CONFERÊNCIA – AUMENTE A AGILIDADE E A QUALIDADE DE SUA
OPERAÇÃO
Objetivo: Preparar os profissionais em habilidades, conhecimentos e técnicas para atividades de conferência e expedição com eficácia, agregando valor de tempo e qualidade
para resultados finais da gestão de estoque.
Data: 19 e 20/03/2019 (terça e quarta-feira) | Horário: 18h30 às 22h30
Local: CIEMG - Avenida Babita Camargos, 766, Praça da Cemig – Contagem / MG
Investimento: R$ 280,00 para associados ao CIEMG/SINDUSCARNE e R$ 400,00 para não
associados (PF e PJ). Código de desconto: 5BVNEP
Saiba mais: http://bit.ly/2twMbOP
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