
1oa Expomilk recebe mais
de 20 mil visitantes

Cerimônia de abertura da feira, em São Paulo: união da pecuária leiteira.

Durante cinco dias, criadores
de todo o País das raças holande-
sa, jersey, pardo-suíço, girolando
e gir leiteiro estiveram reunidos
na 10a Expomilk, uma das maio-
res feiras no mundo da pecuária
leiteira. Cerca de 490 expositores,
entre criadores e empresas,
mostraram para um público de
mais de 20 mil pessoas as tendên-
cias e últimas novidades do setor.
(pág.3)

Em novembro, vacine contra aftosa
Durante o mês de novembro,

o Governo do Estado de São
Paulo realiza nova campanha con-
tra a febre aftosa. Todos os cria-

dores estão obrigados a vacinar
seus animais. A ordem vale para
bovinos e bubalinos de todas as
idades. Quem não cumprir à ris-

ca poderá ser multado. O vírus
da aftosa chegou ao Brasil em
1870; os esforços para combatê-
10 começaram em 1919. (pág. 4)
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75 anos!
A velha e a nova ABC

Dezembro aproxima-se e nes-
se mês a ABC completará 75 anos
de sua fundação.

Sem dúvida, uma data magna,
digna da tradição, empenho e tra-
balho dos companheiros que por
aqui passaram e dos que aqui es-
tão. Todos, de alguma maneira,
ajudaram ou ajudam a escrever
páginas que honram nossa agro-
pecuária.

Antes, a velha ABC histórica, ino-
vadora, lutadora e digna represen-
tante da agropecuária brasileira.

Agora, a nova ABC dinômica,
ativa, atuante e participativa!

A tradição e a história continu-
arão pelos tempos e é nesse pro-
pósito que esta diretoria está em-
penhada.

Muita luta e trabalho. A tradi-
ção será mantido.

Esta é a palavra de ordem desta
diretoria.

Luis Alberto Moreira Ferreiro
Presidente da Diretoria Executiva

ESALQ reúne ex-alunos
e comemora 100 anos

tro também marcou
os 100 anos da Esalq.
Os convidados parti-
ciparam de reunião
com as lideranças lo-
cais e regionais e do
lançamento do livro
em comemoração ao
centenário da Escola.

Outra atividade do
evento foi a condeco-
ração do secretário de
Recursos Hidricos, Sa-
neamento e Obras do
Estado de São Paulo,
Antonio Carlos de
Mendes Thame,
como "Agrônomo
do Ano".

O presidente da Asso-
ciação Brasileira de Cria-
dores, Luis Alberto
Moreira Ferreira, foi um
dos convidados da 44a

Semana Luiz de Queiroz,
evento que foi marcado
pela transferência do ga-
binete do secretário da
Agricultura e do Abaste-
cimento, João Carlos de
Souza Meirelles, para a
Esalq no dia 13 de outu-
bro.

Organizado todos os
anos pela Adealq (associ-
ação de ex-alunos) com o
objetivo de reunir as tur-
mas já formadas, o encon-

Luis Alberto e o secretário Antonio
Carlos de Mendes Thame,

homenageado Agrônomo do Ano

As primeiras ações do serviço
de informação da carne

Instituto de Tecnologia de Alimentos,
em Campinas.

A assessoria de imprensa contratada
fez um levantamento pela Internet para
coletar informações sobre a publicação
de matérias a respeito de carne bovina.
Foram encontrados 25 textos favoráveis
e 24 desfavoráveis. Para Andréa
Veríssimo da Fonseca, uma das coorde-
nadoras do projeto, esses números com-
provam ainda mais a importância de um
trabalho de defesa da carne bovina.

Centro de Informação da Carne, Ser-
viço de Informação da Carne ou
Infocarne. Ainda sem nome definido, o
projeto conjunto das associações de cri-
adores de gado de corte e do Fundepec
está dando seus primeiros passos.

Os coordenadores do projeto fize-
ram, no mês de outubro, visitas técni-
cas à Central de Atendimento ao Con-
sumidor da Nestlé, em São Paulo, à Fa-
culdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Unesp, em Botucatu, e ao



Expomilk-2001 inova
com fóruns e exposições
Maior feira brasileira do setor mostrou cerca de 1.100 animais das raças
holandesa, jersey, pardo-suíço, girolando e gir leiteiro

Com a proposta de apresentar
novas soluções para a renovação da
pecuária leiteira, a 10a edição da
ExpomiJk - Exposição acional da
Pecuária Leiteira e Feira Internacio-
nal da Cadeia Produtiva do Leite foi
marcada pela realização de eventos
técnicos paralelos e pela inclusão de
caprinos. O evento reuniu produto-
res, criadores, técnicos e profissio-
nais ligados ao setor entre os dias 23
e 27 de outubro, no Centro de Ex-
posições Imigrantes, em São Paulo.

Num espaço de 40 mil rn", a
maior feira brasileira do setor mos-
trou cerca de 1.100 animais das ra-
ças holandesa, jersey, pardo-suíço,
girolando e gir leiteiro, apresentados
por 350 criadores. O produtor e
conselheiro da Associação Brasileira
de Criadores, Edgardo Héctor
Pérez, ressalta a importância dessa
união: "Antes da Expomilk, cada
raça tinha uma exposição própria.
A feira serviu para unificar critérios
e para apresentar uma unidade re-
presentativa do gado leiteiro do
País". O presidente da ABC, Luis
Alberto Moreira Ferreira, compare-
ceu à solenidade de abertura da
Expomilk e manteve contato com
dirigentes de entidades e criadores.

O evento, que contou com 140
expositores comerciais, recebeu um
público estimado de 20.440 pesso-
as e movimentou cerca de R$ 16
milhões. De acordo com Teodoro
Henrique da Silva, diretor da
Expornilk, o número de participan-
tes cresceu 20% em relação ao ano
passado e o vol ume de negócios
subiu 33%.

Uma das grandes atrações foi a
Vitrine de Tecnologias do Leite, pro-
jeto educativo da Embrapa Gado
de Lei te, realizado em parceria com
a Empresa de Pesquisa
Agropccuária de Minas Gerais. Fo-
ram mostradas toda a cadeia pro-
dutiva do leite e as tecnologias em-
pregadas pelo setor, com a finalida-
de de apresentar novas soluções aos
produtores e aproximar os elos da

Edgardo Hédor Pérez , conselheiro da ABCe
criador de Jersey: "Expomilk é a quarta

maiar feira de leite no mundo."

cadeia. "Este é o ano da transfor-
mação da pecuária leiteira no Bra-
sil", enfatiza Duarte Vilela, diretor da
Embrapa Gado de Leite, referindo-
se às mudanças que estão sendo
planejadas, como a profissio-
nalização do setor, adoção de no-
vas tecnologias, diminuição de cus-
tos e a adoção de padrões internaci-
onais de qualidade, seguindo as

exigências dos consumidores.
"O Brasil tem muito potencial

para aumentar a produção de 19,8
bilhões de litros, em 2000, para 21
bilhões", acrescenta Vilela. O País
está colocado entre os seis primei-
ros produtores, enquanto seu reba-
nho comercial é o segundo maior
do mundo, com 20 milhões de va-
cas de ordenha.

Fórum, Encontro, Concurso
Os visitantes puderam participar

do I Fórum Expomilk da Cadeia Pro-
dutiva do Leite, organizado pela As-
sociação Brasileira dos Produtores de
Leite (LeiteBrasil), em que foram apre-
sentados painéis de discussões visan-
do promover melhorias no setor. Al-
guns dos temas foram "Experiência
de Produção de Leite a Pasto", "Sis-
tema de Produção de Leite nos Esta-
dos Unidos" e "Nutrição Mineral na
Produção de Leite a Pasto". A Leite
Brasil ainda organizou o IV Encontro
de Lideranças da Pecuária Leiteira.

A programação contou também
com leilões, julgamentos das raças e
o concurso "Vaca do Futuro", reali-
zado entre novilhos.

Nos segmentos comercial e in-
dustrial, a feira abrangeu os setores
de cercas, currais, abrigos para
gado, equipamentos de conserva-
ção e purificação, equipamentos
para a indústria de transformação e
ordenha, manejo, inseminação ar-
tificial, insumos agrícolas, nutrição
animal, produtos veterinários, entre
outros.



Aftosa: vacinação obrigatória
São Paulo faz campanha para manter a doença longe de seus rebanhos

Desde 1994 até o primeiro se-
mestre deste ano, os focos da febre
aftosa no Brasil caíram de 2.093 para
36. o Estado de São Paulo, onde
o último registro da doença ocor-
reu há cinco anos, a preocupação é
manter a aftosa longe. Para isso, to-
dos os animais paulistas devem ser
vacinados neste mês de novembro,
informa a Coordenadoria de Defe-
sa Agropecuária (CDA) , órgão da

Secretaria da Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São Paulo. A
vacinação é obrigatória tanto para
bovinos como para bubalinos, de
todas as idades - e quem não a exe-
cutar poderá ser multado.

De acordo com Julio César
Augusto Pompei, da Coordenadoria
de Defesa Agropecuária, São Paulo
corre o risco de ser atingido pela
aftosa em razão de sua grande expo-

sição à carne bovina: "Os maiores fri-
goríficos de exportação e o maior
mercado consumidor do País estão
aqui", pondera. Os paulistas são res-
ponsáveis pelo consumo de 30% do
mercado brasileiro de carne.

O circuito pecuário Centro-Oes-
te, no qual está inserido o Estado de
São Paulo, possui atualmente
91.240.660 cabeças de gado, ou seja,
55% de toda a criação do país.

A doença no Brasil
1870 Vírus da aftosa entra na América do Sul com a
importação de bovinos da Europa

1919 Começa no Brasil o combate à doença de forma
organizada

1951 Instituição de programa nacional de combate à
doença sem sucesso, pois houve carência de recursos
financeiros e de vacina eficiente

1963 Oficializada a campanha contra febre aftosa no
Brasil

1965 Estabelecido o Programa de Combate à Febre
Aftosa

1987 Instalado o Projeto de Controle das Doenças dos
Animais e criado o Convênio de Cooperação Técnica
Intemacional entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai

1993 Registrado último foco no Rio Grande do Sul

1998 Representantes da Organização Internacional de
Epizootias (OIE) concedem o título de zona livre de

aftosa, com vacinação, ao Rio Grande do Sul (RS) e
Santa Catarina (SC)

1999 O Centro-Oeste começa a luta para também ga-
nhar o reconhecimento. O RSinicia trabalho para con-
seguir o título como zona livre de aftosa sem vacinação

2000 28/04 - O Ministério da Agricultura declara o RS
e SC como zonas livres da aftosa sem vacinação
16/08 - Brasil coloca as Forças Armadas na fronteira
com o Paraguai para proteger o país da febre. Homens
do Exército e da Marinha ficam à disposição para im-
pedir a entrada de animais vivos, além de carne com
ossos e miúdos
18/08 - Brasil fecha fronteiras à importação de ani-
mais vivos, material genético, carne com osso e miú-
dos suscetíveis à febre aftosa de três províncias argen-
tinas; Paraguai retoma a vacinação do rebanho contra
aftosa com Brasil e Argentina

2001 Detedados 30 focos no RS, cinco no Amazonas e
um em Roraima.
fonte: site webruraf (www.webruraf.com.br)
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