
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves e Suínos
Título: Reunião Ordinária N. 31
Local: Sala de Reuniões do 2º Andar, nº 250 - Ed. Sede do MAPA - Brasília/DF
Data da
reunião:

28/03/2017
Hora de
início:

14:00
Hora de
encerramento:

16:45

Pauta da Reunião

14:00h – Abertura da 31ª Reunião Ordinária e aprovação da ata da reunião anterior

14:05h - Informes sobre a operação "carne fraca" - Presidência da Câmara
 
14:15h - Avisos e informações da Presidência e Secretaria da Câmara
             - Calendário de reuniões para o ano de 2017 - confirmação
             - Quadro de Frequências 2016  
             - Reunião para apresentação do funcionamento da PGA-SIGSIF nos estabelecimentos registrados
no SIF/DIPOA-MAPA
             - Publicação da IN nº 05/2017 sobre Agroindústrias de Pequeno Porte Mel, Leite e Ovos
             -  Consulta  Pública  sobre  o  Projeto  de  IN  de  Novas  Tecnologias  pelo  DIPOA,  publicada dia
26.12.2016
             - Informativo ASPAR
 
14:20h – Situação da Influenza Aviária no mundo – ABPA, José Pimenta Jr
 
14:50 – Apresentação dos resultados do GT Compartimentação de Influenza Aviária – Coordenadora do GT,
Bruno Pessamilio  
 
15:05 – Compartimentação da cadeia produtiva de Suínos - Diretor do DSA/SDA/MAPA, Guilherme Marques
 
15:35h – Proposta de Instrução Normativa "Critérios de Biosseguridade Mínimos para Granjas de Suínos
que Produzem Animais para Abate" - pesquisador da Embrapa, Nelson Morés,
 
16:05h – Cenário da carne, desafios e perspectivas – ABPA, Ricardo Santin
 
16:35h - Assuntos Gerais
             
16:45h – Encerramento

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 RUI EDUARDO SALDANHA VARGAS ABPA PR
2 RICARDO JOAO SANTIN ABPA PR
3 FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA FACUNDO PR
4 DANIELA FIRMINO SANTANA AMARAL ACST/MAPA PR
5 FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA FACUNDO ACST/MAPA PR
6 NILO CHAVES DE SÁ ABCS PR
7 EDUARDO MEDEIROS GOMES ABRAMILHO PR
8 ALEXANDRE SEABRA RESENDE ABRAS PR
9 IURI PINHEIRO MACHADO CNA PR
10 WANDER FERNANDES DE SOUSA CONAB PR
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PR - presente / CO - convidado

 

11 ARIANA WEISS SERA FAEP PR
12 ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA MDIC PR
13 EDUARDO VON GLEHN NOBRE MDIC PR
14 SHIRLEY HELENA MENDES DA SILVA MMA PR
15 ALEXANDRE AMORIM MONTEIRO OCB PR
16 OSMAR FERREIRA DOS SANTOS FILHO SEAD PR
17 RODRIGO RAMOS RIZZO SEAPI/RS PR
18 JOSE CARLOS PIRES SEAPI/RS PR
19 PAULO HENRIQUE PEDROZA E SILVA SINDAN PR

20
CARLOS ALBERTO PEREIRA DE
ALBUQUERQUE

SINDIRAÇÕES PR

21 ROGERIO JACOB KERBER SIPS/RS PR
22 JOSÉ ROBERTO FRAGA GOULART SIPS/RS PR

23
ANNA CAROLINA FERNANDES FERREIRA
ALVES

SPA/MAPA PR

24 OSNI MORINISHI ROCHA CNM PR

25
PEDRO HENRIQUE PEÇANHA DI MARTINO
FERREIRA

GS1 Brasil PR

26 ANNA JÚLIA PORTZ ABPA CO
27 JOSE PIMENTA ABPA CO
28 Glauber Silveira ABRAMILHO CO
29 MATHEUS PEREIRA DE MORAIS ACRIMAT CO
30 VALDECIR LUIS FOLADOR ACSURS CO
31 DANIELLA R. COSTA BB CO
32 MATHEUS BMJ CO

33 IVAN BONETTI
CAMARA DOS
DEPUTADOS

CO

34 GUILHERME MARQUES DSA/SDA CO
35 BRUNO REBELO PESSAMILIO DSA/SDA CO
36 NELSON MORÉS EMBRAPA CO
37 ALEXANDRE SEAPI/RS CO
38 ERNANI POLO SEAPI/RS CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

14:00h – Abertura da 31ª Reunião Ordinária e aprovação da ata da reunião anterior: às quatorze

horas do dia vinte e oito de março de 2017, na sala de reuniões do segundo andar do Edifício Sede do

MAPA, em Brasília-DF, foi aberta pelo Presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves e

Suínos, o Senhor Rui Eduardo Saldanha Vargas, a trigésima primeira Reunião Ordinária do colegiado.

Na oportunidade, o Presidente agradeceu a presença de todos e colocou em apreciação a ata da reunião

anterior, a qual foi aprovada pelos membros em sua totalidade e assinada pelos presentes ao referido

encontro.
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14:05h - Informes sobre a operação "carne fraca" – Presidência da Câmara:  o Presidente fez breve

comentário sobre o tema e convidou o Diretor de Mercados da ABPA, Sr. Senhor Ricardo Santini, para

discorrer sobre o assunto, o qual iniciou sua exposição, comentando os impactos da operação “carne

fraca”, destacando a reconsideração dos principais países importadores em suspender o embargo imposto

ao produto brasileiro e enaltecendo positivamente a atuação do Ministro da Agricultura e sua Equipe no

enfrentamento deste episódio, visando o reestabelecimento dessa grave situação. Disse que deverá haver

preservação das carreiras de Auditor Fiscal Agropecuário, da Polícia Federal e das empresas brasileiras,

pois todos os citados acima realizam procedimentos muito eficientes, em prol do crescimento do Brasil e

dos setores do agronegócio. Enfatizou que as irregularidades foram verificadas em menos de 3% da

produção brasileira e que é necessária uma rigorosa investigação e punição dos envolvidos. Disse que

com a operação aproximadamente 30% do mercado de carne brasileira ficou sem movimentação, por

suspenção temporária dos países importadores, sendo essa reestabelecida aos poucos. No entanto a

acreditação no mercado da carne brasileira não foi abalada devida as suas bases sólidas, apresentando

somente  ranhuras  em  sua  imagem,  à  qual  será  reestabelecida  pela  confiança.  Terminou  suas

considerações enfatizando que os setores de carne bovina, suína e de frango empregam, juntos, cerca de 7

milhões de trabalhadores.  O Senhor Iuri  Pinheiro Machado,  representante  da CNA, informou que

referente ao fechamento das plantas há problemas graves na região de Mineiros – GO, disse que essa

planta, em específico, foi embargada para abate de frangos, porém o maquinário não está autorizado para

o abate e beneficiamento de perus, também produzido por essa indústria, esclarece, ainda, que apesar da

planta  está  adequada  para  o  abate  de  perus,  não  há  autorização  para  esta  ação,  resultando  num

represamento de animais, acarretando riscos inclusive à sanidade e bem-estar animal. O Presidente

informou  que  ainda  hoje  haverá  uma  reunião  na  região  de  Mineiros  com a  Superintendência  da

Agricultura e a Secretaria de Agricultura do Estado e os interessados para tratar do assunto e promover

uma solução.  Referente à Mineiros, o representante da DSA/MAPA informou que está sendo viabilizado

um abatedouro em Uberlândia para receber esses animais. Sobre a planta de Mineiros essa irá passar por

inspeção para readequação e que serão realizados exames para verificação de salmonela e definindo

controle para abate.

 

14:15h - Avisos e informações da Presidência e Secretaria da Câmara: o Secretário da Câmara, Sr.

Francisco Facundo, apresentou ao plenário os informes da secretaria,  quais sejam: Calendário de

reuniões  para o  ano de  2017:  32ª  Reunião  Ordinária,  dia  10  de  maio,  em Brasília;  33ª  Reunião

Ordinária, dia 30 de agosto, em São Paulo e 34ª Reunião Ordinária, dia 24 de outubro, em Brasília,

previstas para as 14h. Quadro de Frequências 2016: o Secretário também apresentou as estatísticas de

presença do ano passado, esclarecendo que encaminhou documento para as entidades com frequência

irregular,  solicitando manifestação quanto ao interesse de continuar participando dos trabalhos do

colegiado, sendo elas: na condição de Membros Efetivos: ABRAMILHO, MDA (que foi transformado

em Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - SEAD, vinculada à Casa

Civil e SRB, acrescentando que todas responderam positivamente, tendo inclusive indicado seus novos

representantes, presentes a este encontro. Na condição de Convidado Especial: CNM, que também

respondeu manifestando interesse em continuar participando dos trabalhos da câmara. Decisão: após

apreciação da matéria, foi deliberado pela manutenção de todas as entidades em questão, sendo o MDA

substituído pela SEAD. Publicação da IN nº 05/2017 sobre Agroindústrias de Pequeno Porte Mel,

Leite e Ovos: a portaria foi publicada dia 15.02 e encaminhada aos membros da CS na mesma data.

Reunião para apresentação do funcionamento da PGA-SIGSIF nos estabelecimentos registrados

no SIF/DIPOA-MAPA: atendendo solicitação do DIPOA e, com o apoio das Câmaras Setoriais, foram

realizadas reuniões, dia 20.02 (carnes); 21.02 (leite) e 22.02 (pescados e mel) para apresentação do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete do Ministro
CGAC - Coordenação Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Ata de reunião

Página 3 de 7



funcionamento do PAG-SIGSIF. Consulta Pública sobre o Projeto de IN de Novas Tecnologias pelo

DIPOA, publicado dia  26.12.2016.  Dia  16.02.2017 foi  encaminhado e-mail  aos  membros  da  CS,

ressaltando que prazo da Consulta Pública se encerrava dia 23/02/2017 e solicitando contribuições. No

mesmo dia 23 a ABPA encaminhou o ofício nº 252/2017, via e-mail ao Diretor do DIPOA e outros,

contendo  as  contribuições  da  câmara.  Informes  ASPAR:  f icará  disponível  no  si te

http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas.

14:20h – Situação da Influenza Aviária - IA no mundo – ABPA, José Pimenta Jr: o Senhor José

Pimenta deu início a sua apresentação sobre o panorama global da IA. Disse que de novembro de 2016 a

março de 2017 cerca de 48 países notificaram casos de IA em seus territórios. Apresentou dados por

dispersão da doença, por região, tendo a Europa liderando o ranking com 63%, cerca de 30 países do

continente. Relacionado a quantidade de aves suscetíveis a dispersão por região, esse é liderado pela

Ásia. O Brasil não consta nessa listagem, por não haver notificações da doença, já a China segue nesta

lista, devido aos casos relacionados à cepa H7N9, que são casos de IA em seres humanos, registrando 72

mortes de humanos na região chinesa, com perspectivas de queda no mercado chinês. Apresentou ainda

dados relacionados ao banimento que cada país realizou com objetivo de defesa sanitária, restando um

mercado a ser abastecido que poderá ser atendido pelo Brasil. O Presidente prestou breves explicações

sobras as práticas de biosseguridade brasileira, sendo essas efetivas desde o ano de 2002, acrescentando

que resta o problema com as aves migratórias, as quais estão sendo mapeadas e acompanhadas para

estudo e tentativas de isolamentos, caso seja encontrado algum foco. Relacionado aos suínos, esclareceu

que a  febre  aftosa  está  sendo tratada  junto  à  vacinação de  bovinos  e  há  a  busca  de  medidas  para

amplitude do mercado de exportação suína.

14:50  –  Apresentação  dos  resultados  do  GT Compartimentação  de  Influenza  Aviária  –  IA.

Coordenadora do GT, Bruno Pessamilio:  o Senhor  Bruno Pessamilio  informou que o grupo de

trabalho iniciou suas  tarefas  no ano passado,  no entanto  o  MAPA já  realiza  ações  relacionadas  a

prevenção e defesa da Influenza Aviária há tempos. Disse que as aves migratórias são um risco, no

entanto, a disseminação do vírus é causada pelo homem, devido à movimentação de aves, excrementos

de animal ou carcaças sem controle. Enfatizou a importância das ações do homem, com práticas de

biosseguridade. Relacionada às práticas de biosseguridade, disse que deve ser realizado o controle de

trânsito e tratamento de resíduos. Lembrou que a IA pode ser disseminada pelas aves, ou pelas fezes, ou

por  secreções  nasais  e  orais  da  ave  infectada.  Enfatizou que a  principal  pauta  de  trabalho do GT

Compartimentação  de  IA foi  direcionada  para  esses  cuidados,  os  quais  culminaram na  edição  da

Instrução Normativa nº 08 de 17 de fevereiro de 2017, que altera alguns artigos do Decreto nº 8.701, de

31 de março de 2016, tendo em vista o disposto no Decreto nº 24.548, de 3 de julho de 1934 e no Decreto

nº 5.741, de 30 de março de 2006, sendo estabelecido, também, prazo final para que as granjas que não

tenham problemas com questões de biosseguridade instaladas em seu plantel, possam continuar operando

até a consumação de todas as adequações e após 1 ano quem não apresentar registro em órgão estadual

conferindo que foram realizadas as adequações, haverá a proibição da produção. Bruno ainda informou

que o GT trabalha nas questões relacionadas à capacitação e ampliação laboratorial para que todos os

laboratórios estejam aptos ao processo dos testes para IA e doença de Newcastle – DNC. Salientou que,

paralelo aos trabalhos já citados, há ações para a otimização do sistema de vigilância para IA e hoje conta

com a parceria de epidemiologistas de São Paulo, objetivando o desenho de um novo sistema para

realização da análise de risco. Finalizou sua apresentação informando que o trabalho concomitante de

várias frentes, apresentará resultados positivos para a prevenção da Influenza Aviária.
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15:05  –  Compartimentação  da  cadeia  produtiva  de  Suínos  -  Diretor  do  DSA/SDA/MAPA,

Guilherme Marques: o Presidente fez uma breve contextualização sobre o tema e passou a palavra ao

Diretor do DSA/SDA, senhor Guilherme Marques,  iniciou sua exposição comentando sobre uma reunião

realizada na CNA para tratar dos avanços do Programa de Febre Aftosa, cujo projeto prevê que até 2023

o país seja considerando libre de vacinação, o qual já foi aprovado pelo Ministro, Na sequencia fez

iniciou apresentação sobre o tema compartimentação de suínos,  informando que a suinocultura industrial

gera  cerca  de  1  milhão  de  empregos  diretos  e  indiretos.  Disse  que  a  compartimentação  visa  o

enfrentamento e controle de duas enfermidades: febre aftosa, sem vacinação para suínos e peste suína

clássica. Apresentou dados relacionados aos estados que estão livres da peste suína clássica. Relacionado

à febre aftosa, informou que a mais de 50 anos existe o processo de vacinação para favorecer a condição

de erradicação da doença em território brasileiro, observando que, dentre as tarefas que deverão ser

realizadas, está à montagem de um Grupo de Trabalho com o objetivo de identificar os fatores de risco

dentro de um processo de produção. Esclareceu que a compartimentação é um item adicional somado aos

demais, para reconhecimento do status sanitário do país. Salientou que a expectativa é de que esse grupo

de trabalho apresente resultados dos seus estudos em aproximadamente um ano após sua constituição.

Comentou que o compartimento envolve toda a cadeia e deve ser avaliada globalmente, para que a

blindagem seja  realizada em todo o circuito,  mesmo que existam distâncias  entre  um elo e  outro,

observando que a biosseguridade com compartimento, poderá ser usada como moeda de troca para à

acreditação de novos mercados. Dentre os pilares que embasam a compartimentação, o principal deles é a

vigilância epidemiológica, com o cumprimento das normativas brasileiras e da OIE, pois a garantia

implementada é de âmbito oficial do país e não somente a garantia privada do setor. Na oportunidade,

apresentou alguns exemplos de compartimentação de unidades, informando que houve a manifestação

formal  da  cadeia  de  suínos  para  a  compartimentação,  sendo  a  demanda  bem  recepcionada  pelo

Departamento de Saúde Animal. Esclareceu que será montado o grupo de trabalho que apresentará

proposta de Instrução Normativa, em âmbito nacional, em no máximo 12 meses. A primeira reunião

desse Grupo de Trabalho ocorrerá em 24 e 25 de abril. Sobre peste suína, Guilherme informou que houve

um atraso na coleta de amostras para peste suína clássica em alguns estados, por falta de recursos

financeiros. Também houve atraso no recebimento dos kits para o teste ELISA, devido a problemas com

a importação desse material. O processo de importação está sendo readequado e até o final desse ano

acredita-se que as amostras, já colhidas, estarão processadas. Após discussão e esclarecimentos, restou

aprovada a deliberação  de que a câmara apoia a criação, pelo DSA/SDA/MAPA, de um GT (que

contará com a participação de entes governamentais, da academia e do setor privado), para no prazo

máximo de 12 meses construir uma proposta de Instrução Normativa que disciplinará a questão da

Compartimentação da cadeia  produtiva  de  Suínos,  cujo  resultado do trabalho do GT será  trazido,

oportunamente, para discussão com a Câmara Setorial.

 

15:35h – Proposta de Instrução Normativa "Critérios de Biosseguridade Mínimos para Granjas de

Suínos  que  Produzem  Animais  para  Abate"  -  pesquisador  da  Embrapa,  Nelson  Morés:  o

representante  da  Embrapa  informou  que  a  proposta  de  Instrução  Normativa  -  IN  referente  à

Biosseguridade para granjas de suínos que produzem animais para abate tem por objetivo adotar medidas

de biossegurança para diminuir os riscos da presença de agentes causadores de doenças e de subsidiar o

MAPA  para  a  questão  citada.  Salientou  que  essas  medidas  funcionam  integradas  e  requerem

investimentos para preservar a saúde do rebanho. O palestrante esclareceu que a biosseguridade é uma

parte fundamental das boas práticas de produção de suínos, pois contém ações de manejo que devem ser

revisadas rotineiramente e modificadas de acordo com mudanças nos objetivos econômicos, legais e de

produtividade do sistema de produção animal em questão. A ideia é fornecer subsídios para que haja uma
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legalização através de uma IN, de unidades comerciais de produção de suínos, apresentando informações

referente as fases e critérios de biosseguridade, que devem existir em um estabelecimento de produção

comercial de suínos para abate. Apresentou, ainda, dados colhidos em questionários respondidos por 146

estabelecimentos, onde ficou constatado que: 48% das granjas não possuem cerca de isolamento, 43%

não possuem escritório,  56% não possuem embarcador  e  desembarcador,  sendo esses  três  pontos

apresentados, os pilares da biosseguridade. Finalizou sua apresentação salientando que participaram

dessa proposta agentes públicos e privados e integrantes da cadeia produtiva a fim de apresentar proposta

que permeia entre o tecnicamente recomendável e o possivelmente de ser executado. Conclusão: após as

discussões e esclarecimentos sobre a apresentação (que listou critérios mínimos de Biosseguridade

externa nas granjas que produzem suínos para Abate), com o objetivo de propor a construção de uma

Instrução Normativa para regulamentar o tema, o Presidente propôs que a Câmara Setorial encaminhe a

solicitação ao DSA/SDA/MAPA, para análise e adoção da medida pretendida,  no que o expositor,

defendeu  que,  considerando  os  entendimentos  com aquele  Departamento,  que  ele  mesmo deverá

continuar as tratativas, no sentido de viabilizar a elaboração da pretendida proposta Instrução Normativa

e que, oportunamente, será trazida para discussão com a Câmara Setorial, o que teve a concordância dos

presentes.   

 

16:05h – Cenário da carne, desafios e perspectivas – ABPA, Ricardo Santini: o Diretor de Mercados

da ABPA, o Senhor Ricardo Santini, apresentou ao plenário o mercado da carne de frango. Disse que as

estimativas de crescimento para a produção e exportação para o ano de 2017 são de 3% a 5%. Já a carne

suína, há previsão de crescimento em torno de 2% para a produção e de até 5% para a exportação. Sobre

as perspectivas, informou que o objetivo é proporcionar crescimento ao setor, equiparado ao crescimento

populacional, observando que a urbanização proporcionou mudanças de hábitos de consumo, levando ao

consumo de pratos prontos e semi-prontos, também relacionados às carnes de frango e suína. Disse que o

setor também estuda o crescimento de porções populacionais relacionadas ao crescimento religioso, que

necessitam de alimentação condizente aos costumes religiosos.  Além da qualidade solicitada pelo

consumidor, Santini enfatizou que o processo de rastreabilidade seguido pelos setores resulta em fatores

confiáveis e dados para programação de novas diretrizes. Finalizou sua apresentação concluindo que a

competitividade é um dos grandes desafios brasileiros e que a agregação de valor para a carne suína e de

frango gera ganho nos tipos de cortes. A apresentação realizada está disponível no site do MAPA através

do endereço eletrônico http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas

   

16:45h – Encerramento: sem mais assuntos a serem tratados, o Presidente desta reunião agradeceu a

participação de todos, encerrando-a, e eu, Daniela F. Santana Amaral, lavrei a presente memória de

reunião, revisada pelo Secretário da Câmara Setorial. As apresentações realizadas nesta reunião, após

autorização dos responsáveis, ficarão disponíveis no site do MAPA através do endereço eletrônico

http://www.agricultura.gov.br/camaras-setoriais-e-tematicas
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