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CORRUPÇÃO INDIGESTA

PAÍSES PODEM BARRAR
CARNE DO BRASIL
Barreiras fitossanitárias são entraves à exportação
As irregularidades na produção de carnes de gigantes
dosetorafetamaimagemdo
Brasil no exterior e podem
levar à criação de barreiras
fitossanitárias,prejudicando
as exportações brasileiras,
segundo especialistas. O
país é o maior exportador de
carne bovina e de frango,
além de ocupar o quarto lugar nos embarques de suínos. Juntos, os três segmentos responderam por 7,2%
dasexportaçõesem2016ou
US$ 11,6 bilhões.
A operação da PF está
majoritariamemte focada
em carne bovina, mas especialistas acreditam que a repercussão negativa se dará
nos demais segmentos. Eles
avaliam que as irregularidades são pontuais, mas o dano à imagem do país já foi
feito, o que pode levar tanto
ao endurecimento das exigências para a importação

de carne como suspensão
temporária da compra do
produto brasileiro.
As repercussões também
já apareceram no mercado.
A Operação Carne Fraca
atingiu diretamente as ações
daJBSedaBRFeteveefeitos
secundários nos papéis do
setor financeiro. As ações ordinárias do frigorífico JBS
terminaram o dia em queda
de10,59%,liderandoasperdasdoIbovespa.Emseguida
vieramospapéisdaBRF,com
recuo de 7,25%. Outras
açõesdosetordecarnestambémforamafetadas.Marfrig
ON teve baixa de 2,10% e
Minerva ON perdeu 2,04%.
A Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA),
que reúne produtores de
frangos e suínos, condenou
“quaisquer práticas comprovadas que impactem negativamente o consumidor
do Brasil e do exterior”.

ARQUIVO

Setor de frigorífico após abate de carne bovina

EXPLICAÇÕES
O governo americano,
que em meados do ano passado passou a autorizar a
importação de carne in natura do Brasil, afirmou que

está “monitorando” a situação do país. Autoridades temem que o episódio possa
ser uma desculpa perfeita
para que Donald Trump,
com viés protecionista, bar-

reoprodutobrasileironovamente.OMinistériodaAgricultura foi procurado para
prestar esclarecimentos.
No exterior, a operação
repercutiu na imprensa. O
jornal britânico “Financial
Times”chamaaatençãoparaoefeitoquea“massivainvestigação de fraude em alimentos” tem nas ações de
BRF eJBS. AReutersfaz um
breve panorama da operação que revelou pagamento
de propina a inspetores e
políticos. A AFP, por sua vez,
diz que o país desmantelou
umarededevendadecarne
adulterada “inclusive com
produtos cancerígenos”. O
“The Wall Street Journal”
traz uma citação do delegadodaPF,MaurícioMoscardi
Grillo, afirmando que as
empresas envolvidas “não
se preocupavam com a qualidade da carne ou dos alimentos” que vendem.

ANÁLISE
Confiabilidade
comprometida
O impacto será grande
no cenário internacional,
visto que exportamos carnes para diversos países.
O Ministério da Agricultura é um órgão anuente
importante no cenário do
comércio exterior brasileiro, pois é responsável
pela emissão de certificado reconhecido internacionalmente, o certificado
fitossanitário, onde atesta
que o produto foi devidamente fiscalizado, não
contendo bactérias e/ou
outras irregularidades e
que está apto para consumo. Se há falhas na fiscalização, significa que o
certificado não tem valor.
O mercado internacional
é muito rígido. Por isso, a
grande dificuldade das
empresas brasileiras é
mostrar que somos qualificados para atender as
demandas externas. Os
possíveis impactos imediatos serão cortes nos
contratos de compra e
venda, trazendo prejuízo
às empresas. Isso compromete a confiabilidade
no cenário internacional.
—

ANDREIA COUTINHO
MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS PELA FUCAPE.

Pequenas empresas no Estado podem se beneficiar, afirma Faes
Presidente da Federação
daAgriculturaePecuáriado
Espírito Santo (Faes), Júlio
Rocha acredita que a imagem negativa vinculada aos
frigoríficos alvos da operaçãopode,“emboamedida”,
favoreceraspequenasemé-

dias empresas do setor que
atuam de maneira correta.
“Eu acredito que nós
aqui (no Estado) estamos
isentos do que aconteceu
com esses grandes frigoríficos.Issopodeatéabrirmercadoparaquematuadefor-

ma correta aqui no Estado,
e ainda robustecer o trabalho feito, a várias mãos, de
preservação e elevação da
qualidade no nosso Estado.
Todos estamos conscientes
da importância de proporcionar segurança alimentar
para a população”.
O presidente da Faes

ainda critica o que chama
de “gigantismo repentino” conquistado pelos
grandes frigoríficos alvos
da operação. “Esse gigantismo foi conquistado por
meio de uma caixa-preta
que todo brasileiro quer
ver, o BNDES. Esse pessoal
tem uma ambição que não

tem tamanho”.
Do ponto de vista local,
Júlio lembra que o Instituto
de Defesa Agropecuária e
Florestal(Idaf)estáprestesa
terceirizar a fiscalização nos
frigoríficos do Estado. “A cerimônia está marcada para
semana que vem. É uma
medida salutar, porque vai
transferir a fiscalização para
técnicos da iniciativa privada e liberar os técnicos do
Idaf para desempenhar outras funções de caráter edu-

cativo, e não punitivo”.
O presidente concluiu
que a preocupação do setor, a nível Brasil, é para
que não seja entendido como generalista a acusação
que pesa sobre os grandes
frigoríficos e isso não possa prejudicar os pequenos
frigoríficos “que são zelosos com suas atividades”.
“Nós temos uma suinocultura e avicultura fortes,
uma pecuária de corte forte e de qualidade”.
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Concorrência nº 002/2017-CPL/CEUNES/UFES
TIPO: Maior oferta. OBJETO: Cessão Onerosa de uso de
espaço físico para ins de manejo, criação e alimentação
de bovinos na Fazenda Experimental do CEUNES CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO/
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, localizado
no município de São Mateus/ES: Edital e demais informações no
site www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir de 20/03/2017.
ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA: 24/04/2017 às
13h00min na sala da CPL/CEUNES/UFES na Rodovia BR 101
norte, Km 60, Bairro Litorâneo – Campus de São Mateus, São
Mateus-ES.
Eder Barbosa de Aguilar
Presidente da CPL/CEUNES/UFES
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REQUERIMENTO
Licença Ambiental
Torna público que requereu à Secretária Municipal de Meio
Ambiente de Vitória a LICENÇA AMBIENTAL, para a reforma do
CT XII no Campus de Goiabeiras, sito à Av. Fernando Ferrari nº
845 – Goiabeiras – Vitória/ES.
Reinaldo Centoducatti
Reitor

