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AÇÕES E CONQUISTAS 2016
COMISSÃO NACIONAL DE BOVINOCULTURA DE CORTE
1. Ampliação das exportações de material genético e bovinos
vivos para abate, engorda e reprodução
A CNA, juntamente com a Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) e a Associação Brasileira de Exportadores de Gado (ABEG), contribuiu com o Mapa para a
homologação de novos Certificados Zoosanitários Internacionais (CZI), assim como na
revisão de CZI já estabelecidos e homologação de CZI Padrão para material genético
e bovinos vivos. Além disso, o trabalho conjunto se empenhou na revisão da Instrução
Normativa Mapa no 13, de 2010, que estabelece as normas de procedimentos básicos
para a preparação de animais vivos para a exportação.

2. Protocolos de rastreabilidade

3. Roteiro da Missão da União Europeia nos estados de RO e TO
A Missão Europeia esteve no Brasil no primeiro semestre de 2016 auditando propriedades rurais e frigoríficos nos estados de Rondônia e Tocantins a pedido da CNA.
A missão já enviou seu relatório ao Mapa, que analisa e prepara resposta aos europeus
na expectativa de reconhecimento desses estados e do Distrito Federal como áreas habilitadas para exportação de carne bovina in natura para Europa. Aproveitando a presença
da Missão em Brasília, a CNA organizou o 2º Happy Hour da Carne Bovina com intuito
de oferecer aos europeus e demais convidados uma degustação de carnes especiais.
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A CNA e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Gado de Corte
assinaram o termo de cooperação para desenvolvimento do Sistema de Protocolos de
Rastreabilidade. Com relação às Associações Brasileiras de Criadores das Raças Bovinas Angus, Hereford & Braford, Nelore, Charolês e Wagyu já estão homologadas. Além
disso, as Associações Brasileiras de Criadores de Devon, Limousin e Simental também
assinaram documento de intenção firmando acordo para viabilizar os seus protocolos
junto à CNA.
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4. Zona de Alta Vigilância (ZAV) no Mato Grosso do Sul
A CNA, atuando em conjunto com a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do
Mato Grosso do Sul (FAMASUL), pôde conferir a ampliação da área de todo o estado para
exportação de carne bovina in natura para os países do bloco, que agora passam a incluir
também a Zona de Alta Vigilância (ZAV), compreendia a fronteira do MS com o Paraguai.

5. Aquisição de matrizes sob financiamentos regidos pelo Fundo
Constitucional do Centro-Oeste (FCO)
A Resolução no 039/2015 do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste
(Condel/Sudeco) alterou as condições gerais de financiamento de matrizes bovinas
para o ano de 2016, passando a exigir certificados emitidos pelas associações de
criadores das respectivas raças. Neste sentido, o Ofício CNA no 110/2016 solicitou
ao Ministério de Integração Nacional a retificação na Programação do FCO 2016 junto
ao Condel/Sudeco para que a referida exigência fosse retirada para aquisição de matrizes, o que ocorreu.

AÇÕE S E CONQU I S TA S DA AGROPEC UÁ R I A BR A SI L E I R A

6. Revisão do Programa Nacional de Erradicação da Febre
Aftosa – PNEFA/MAPA
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O Mapa está revisando o seu Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA).
O trabalho consiste na recaracterização dos circuitos pecuários e, neste sentido, CNA e
demais entidades contribuíram financeiramente no custeio de serviços a serem prestados pela Fundação de Medicina Veterinária (Fumvet) da Universidade de São Paulo (USP).
O resultado dessa recaracterização será dado no decorrer de 16 meses de estudo, após
esse período, o setor público e privado seguirão para reuniões regionais, em que decidirão os avanços na retirada de etapas ou de campanha de vacinação contra a febre aftosa.

7. Homologação do Regulamento da Cota Hilton 481
A CNA, juntamente com a Associação das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC)
e com a Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO) buscou a Secretaria de
Defesa Agropecuária do Mapa a fim de retomar o empenho sobre a homologação
do Regulamento de Execução da União Europeia (UE) n° 481/2012, a denominada
Cota Hilton 481, que estabelece as regras de gestão de um contingente pautal para
carne de bovino de alta qualidade. Assim os proponentes apresentaram ao Mapa
uma proposta de regulamentação que foi ajustada pelos departamentos do ministério e protocolada em Bruxelas pelo adido agrícola na Europa. Cabe agora aguardar
a resposta dos europeus.

8. Classificação de carcaças bovinas no Brasil
A CNA coordena um Grupo de Trabalho, composto também pela indústria e academia,
para elaborar um Sistema Brasileiro de Classificação de Carcaças Bovinas a exemplo de
modelos praticados por outros países. A previsão é de que sejam realizados pilotos de
classificação ainda este ano e que a proposta desse sistema seja entregue ao Mapa no
próximo ano.

9. Participação da CNA no Projeto Brazilian Beef
A CNA participou do Projeto Brazilian Beef atuando junto à ABIEC e Apex-Brasil na
Feira Sial Paris 2016. A participação foi oportuna no sentido de expressar o potencial de
produção de carne bovina juntamente ao potencial do setor industrial na maior feira de
alimentos do mundo.

Ampliação das exportações
de material genético e
bovinos vivos

Homologação de novos CZI, assim como revisão de CZI já
estabelecidos e homologação de CZI Padrão para material
genético e bovinos vivos. Além da revisão da Instrução
Normativa no 13 de 2010, que estabelece as normas de
procedimentos básicos para a preparação de animais vivos
para a exportação.

Protocolos de
Rastreabilidade

Assinatura do termo de cooperação com a Embrapa Gado
de Corte e adesão de Associações de Criadores de Raças
Bovinas aos Protocolos.

Roteiro da Missão da
União Europeia nos Estados
de RO e TO

Estados visitados pela Missão da União Europeia com
grande chance de reconhecimento desses Estados e do
Distrito Federal como áreas habilitadas para exportação de
carne bovina in natura para Europa.

Revisão do Programa
Nacional de Erradicação da
Febre Aftosa - PNEFA/MAPA

Recaracterização dos Circuitos Pecuários e decisão coerente
do setor público e privado sobre os avanços da retirada de
vacinação contra a febre aftosa nos Estados.

Classificação de Carcaças
Bovinas no Brasil

Elaboração de um Sistema Nacional de Classificação de
Carcaças Bovinas de forma prática e funcional em consenso
com o setor industrial e a academia.
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PRINCIPAIS CONQUISTAS DO SETOR EM 2016
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