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ABC vê com preocupação novo 
sistema para rastreabilidade

O desafi o 
continental 
da aftosa

Depois de ter participado 
da elaboração do Plano He-
misférico de Erradicação da 
Febre Aftosa, cuja redação foi 
concluída em novembro do 
ano passado e entregue a au-
toridades de diversos países, o 
trabalho de Sebastião Guedes, 
agora, está sendo aparar ares-
tas. Alguns países acham que o 
estado deve agir sozinho, sem 
o apoio do setor privado para 
que o Plano possa ser posto em 
prática. (Págs. 6 e 7)

A pecuária como libertação

Proposta da Secretaria de De-
senvolvimento Agropecuário e Co-
operativismo, do MAPA, para a 
implantação de um novo sistema de 
rastreabilidade bovina, foi aprovada 
em reuniões do Fórum Nacional 
Permanente da Pecuária de Corte e 
no Comitê Técnico Consultivo do 
Sisbov, em maio. Em razão da com-
plexidade do novo modelo – que, 
entre outras medidas, prevê quatro 

possibilidades de identifi cação dos 
animais e descentraliza o controle 
do processo –, a ABC considera que 
ele deveria ser testado. “O Sisbov 
já é conhecido, funcionou quando 
foi exigido e poderia ser mantido, 
com algumas correções, até que o 
novo sistema pudesse ser conside-
rado aprovado na prática”, pondera 
o presidente da ABC, Luis Alberto 
Moreira Ferreira. (Págs. 3 e 4)

Luis Alberto se 
absteve na votação 

do novo sistema.

O pecuarista Marco Antonio Padu-

la, de Rio Claro, no interior de São 

Paulo, tem um rebanho de menos 

de 1.000 cabeças, incluindo os 

processo de cria, recria e engor-

da. Com bons pastos e cuidados 

adicionais, ele obtém lotes de 

animais bem acabados e a con-

seqüente recompensa na venda. 

O que Padula busca na pecuária, 

no entanto, não é somente lucros. 

(Págs. 8 e 9).

Guedes: “América do Sul é a única 
parte do continente que 
não erradicou a febre aftosa”.

Marco Antonio Padula, 
na sua fazenda em Rio Claro
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Na edição anterior, neste espaço, 
mostramos nossa inquietação 

com os descaminhos da rastreabi-
lidade bovina no Brasil. Foi apenas 
mais uma demonstração do quanto 
entendemos que a rastreabilidade é 
um tema vital para a pecuária bra-
sileira, ao contrário do que pensam 
algumas lideranças do nosso setor. 
Se para nós a rastreabilidade é um 
investimento e um instrumento para 
melhoria da gestão do nosso negó-
cio, para outros não passa de uma 
onerosa despesa e de um trabalho 
a mais na fazenda.

Esse desencontro de opiniões 
é mais do que natural, principal-
mente considerando a diversidade 
e o tamanho da nossa classe pe-
cuarista. Preferimos nos manter do 
lado dos que querem a evolução da 
pecuária, porque é essa a tradição 
da ABC. A defesa que fazemos da 
rastreabilidade não é causa de úl-
tima hora e nem tem vínculo com 
qualquer outro objetivo que não 
seja a promoção da pecuária como 
negócio. 

Essa luta é antiga na ABC. Re-
monta a 1927, quando implanta-
mos o primeiro Serviço de Registro 

E D I T O R I A L  

Luis Alberto Moreira Ferreira
Presidente da Diretoria Executiva

O nosso dever

Genealógico (SRG) das raças 
bovinas brasileiras. Assim como 
hoje muitos não entendem a im-
portância de se identifi car e certi-
fi car bois, naquela época também 
havia resistências ao fornecimento 
de dados sobre os animais. Só fo-
ram entender os porquês de tantas 
anotações quando, em 1929, o 
primeiro relatório do SRG aponta-
va a necessidade de ações então 
desconhecidas, como a diversifi -
cação de pastagens e o cultivo de 
forragens, o abate de vacas com 
reduzida capacidade de reprodu-
ção e o emprego de reprodutores 
puro-sangue. Diante das evidên-

cias de seus benefícios, o SRG foi 
enfi m aceito pelos pecuaristas e 
executado pela ABC por várias 
décadas, sendo depois assumido 
pelas associações de raça. 

Mais um exemplo do pioneiris-
mo – ou da teimosia, como quei-
ram – da ABC foi a implantação, 
em 1945, do Serviço de Controle 
Leiteiro, atividade que era uma 
novidade na época mas que hoje 
faz parte da rotina de qualquer pro-
dutor. Outro exemplo é o Serviço 
de Controle de Desenvolvimento 
Ponderal, instituído em 1967. Entre 
outros benefícios, os dados apura-
dos possibilitavam ao pecuarista 
de corte avaliar os processos para 
engorda, verifi car a capacidade 
de transferência genética de seus 
reprodutores e valorizar o seu reba-
nho com a divulgação de dados so-
bre ganho de peso dos animais. 

Como se vê, a rastreabilidade 
para a ABC está no curso natural 
de uma história de iniciativas que, 
comprovadamente, resultaram em 
benefícios imensuráveis para a 
pecuária brasileira e que se tor-
naram corriqueiras com o passar 
do tempo.

Com base no nosso passado, 
defender a rastreabilidade é o nos-
so dever no presente. 
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Exportadores anunciam rastreabilidade obrigatória

ABC teme que novo 
sistema seja inexeqüível 
Regras aprovadas prevêem quatro tipos de identifi cação de animais

O deputado Xico 
Graziano visitou 

a ABC no fi nal 
de maio.

Depois de um ano em que o Sis-
bov permaneceu em estado de inde-
fi nição, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
conseguiu aprovar um novo modelo 
para a rastreabilidade bovina, apre-
sentado pela Secretaria de Desenvol-
vimento Agropecuário e Cooperati-
vismo. O sistema – discutido nos dias 
17 e 18 de maio, respectivamente pelo 
Fórum Nacional Permanente da Pe-
cuária de Corte, da CNA, e pelo Co-
mitê Técnico Consultivo do Sisbov, 
do MAPA – apresenta como princi-
pais mudanças quatro possibilidades 
de identifi cação dos animais e a des-
centralização da atual Base Nacional 
de Dados. (veja página 4)

Enquanto o Brasil caminha para 
um sistema em que a identifi cação 
dos animais é voluntária, outros 
importantes países exportadores 
anunciam medidas em sentido opos-
to. Segundo o jornal El Observador, 
em reportagem reproduzida no site 
BeefPoint (www.beefpoint.com.
br), o “Uruguai defi nirá em curto 
prazo uma política de rastreabili-
dade pecuária individual de caráter 
obrigatório”.

O mesmo caminho está sendo 
seguido pelos Estados Unidos. Con-
forme matéria publicada na Gazeta 

Mercantil de 9 de maio, os EUA 
adotarão um sistema de identifi cação 
compulsória que cobrirá todo o país 
até 2009. Segundo o jornal, o secre-
tário da Agricultura, Mike Johanns, 
disse que “um sistema voluntário 
deixa hiatos, o que torna mais difícil 
acompanhar o gado na eventualida-
de de um surto de doença”.

Já a Austrália está alguns passos 
à frente. O consumidor que com-
pra um corte australiano no Japão 
pode acessar um computador no 
próprio supermercado e ser pron-
tamente “informado de onde vem 

a peça de carne bovina, quem pro-
duziu o animal, de onde ele veio e 
quantos anos tinha”, informou o 
site MeatNews.com, em texto tam-
bém divulgado pelo BeefPoint. 

Atualmente o sistema austra-
liano é voluntário, mas começara 
a abranger todo o rebanho do país 
a partir de 1º de julho. Segundo 
Mark Spurr, diretor da Meat & 
Livestock, os objetivos da identifi -
cação em nível nacional são impul-
sionar as exportações e diferenciar 
o produto australiano do norte-
americano. 

A ABC se absteve na votação do 
novo sistema, no que foi acompanha-
da por mais duas entidades. “Em prin-
cípio, não somos contra o novo siste-
ma”, afi rma o presidente da ABC, Luis 
Alberto Moreira Ferreira ao explicar 
que a posição da entidade é de cautela. 
“Pela sua complexidade e também por 
incluir o altamente questionável pro-
cesso de marcação a ferro, entendemos 
que o novo sistema deveria ser testado 
e avaliado antes de ser considerado a 
opção do Brasil pela rastreabilidade”, 
ponderou. Para Luis Alberto, “o Sis-
bov já é conhecido, funcionou quando 
foi exigido e poderia ser mantido, com 
algumas correções, até que o novo sis-
tema pudesse ser considerado aprovado 

na prática”. 
Em carta enviada ao ministro Ro-

berto Rodrigues, no início de maio, a 
ABC expõe sua preocupação com a ex-
tinção do Sisbov e sugere que o sistema 
proposto “seja testado em um programa 
experimental, para então ser aprovado 
por todos”. Enquanto isso, pede que o 
MAPA “mantenha o SISBOV, com as 
correções sugeridas por nós e outras 
entidades”.

Uma vez que o tema da rastreabi-
lidade repercute no legislativo federal, 
a ABC também procurou o deputado 
Xico Graziano (PSDB-SP), membro 
da Comissão de Agricultura da Câ-
mara Federal. “Fomos recebidos pelo 
Xico Graziano no dia 9 de maio, em 
seu escritório em São Paulo, e no dia 
30 ele nos retribuiu a visita”, informa 
Luis Alberto. “Sendo o Xico Graziano 
um parlamentar de posições progres-
sistas, ele é um interlocutor importan-
te para os assuntos da rastreabilidade, 
uma vez que esse é um tema relaciona-
do ao futuro do agronegócio”. O de-
putado confi rmou “a importância da 
rastreabilidade para o Brasil se man-
ter no mercado externo” e de ter um 
sistema consistente que não coloque 
em risco os mercados conquistados. 
“Estou aberto a sugestões para serem 
encaminhadas à Comissão de Agri-
cultura da Câmara Federal”, disse 
Xico Graziano. 
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Novo sistema prevê quatro
tipos de identificação animal

Em vez do brinco em uma orelha, 
quatro alternativas de identificação. 
Essa é uma das principais alterações 
no sistema de rastreabilidade bovina 
proposto pela Secretaria de Desen-
volvimento Agropecuário e Coope-
rativismo (SDAC), do MAPA, para 
substituir o Sisbov. O novo modelo 
– que prevê a adesão voluntária do 
pecuarista – foi discutido em maio 
no Fórum Nacional Permanente da 
Pecuária de Corte, da CNA, e no 
Comitê Técnico Consultivo do Sis-
bov, do MAPA. 

As quatro opções de identifica-
ção animal estão divididas em dois 
grupos: individual e coletivo. No 
primeiro, as possibilidades são o chip 
eletrônico, o número do registro ge-
nealógico e o número de manejo da 
própria fazenda. O pré-requisito é 
que o sistema escolhido pelo criador 
possa ser auditado. Já na identifica-
ção coletiva, os animais, organizados 
em lotes, serão marcados a ferro. 

Ao escolher o sistema de identi-
ficação – que poderá ser implantado 
na desmana, recria ou engorda –, o 

Em razão do editorial “Rastreabilida-
de sem rumo”, em que o presidente 
da ABC critica o estado de abando-
no do Sisbov, publicado na edição 
de maio do Jornal dos Criadores, o 
secretário de Desenvolvimento Agro-
pecuário e Cooperativismo, Márcio 
Portocarrero, enviou a seguinte carta 
a Luis Alberto Moreira Ferreira, no dia 
19 de maio: 

Tomei conhecimento do editorial 
do Jornal dos Criadores, editado pela 
Vossa entidade, e tomo a liberdade 
de tecer alguns comentários a respei-
to do tema tratado no texto:

Concordo que o sistema atual de 
rastreabilidade foi profundamente 
alterado e que tantas alterações 
colocaram o programa em risco. 
Não pretendo entrar no mérito das 
concessões ou ajustes promovidos 
no âmbito do MAPA.

Acredito que tal modelo, pelo fato 
de não ter sido discutido com TODOS 

os elos da cadeia da carne, já nasceu 
com dificuldades e resistências, prin-
cipalmente por parte dos produtores 
rurais, sempre o elo mais fraco de 
todas as cadeias produtivas.
Espero que, a partir da sua impor-
tante participação na reunião do 
comitê ocorrida ontem (18/05) aqui 
no MAPA, sua impressão sobre a 
falta de rumo do sistema esteja 
superada.

Estamos desenvolvendo um 
processo de revisão total do progra-
ma de rastreabilidade bovina, em 
conjunto com  os representantes 
da sociedade civil organizada e do 
poder público. Acredito que ontem 
conseguimos um importante avanço 
nesse sentido e o Grupo de Trabalho 
definido na reunião do qual V.Sa irá 
participar,  irá regulamentar o NOVO 
sistema atendendo aos interesses 
da cadeia produtiva. O mais impor-
tante de tudo  é que os produtores 

concordam plenamente com a pro-
posta apresentada entendendo que, 
pela primeira vez, foram consultados 
sobre temas que interferem direta-
mente nas suas atividades.

Tenho tomado o cuidado de 
deixar claro que o papel do MAPA 
é fomentar e estabelecer marcos 
regulatórios para que o setor agro-
pecuário se desenvolva e que toda e 
qualquer decisão deve ser avalizada 
pelo setor produtivo antes de ser 
colocada em prática.

Portanto, acredito que a sua in-
dagação “Vamos esperar o quê para 
fazermos rastreabilidade com serie-
dade?” já está respondida a partir da 
seriedade e transparência que temos 
mantido no trato da questão. 

Colocando-me  ao Vosso inteiro 
dispor, subscrevemo-nos.

Atenciosamente
Márcio Antonio Portocarrero.

Para Márcio Portocarrero novo 
sistema permite adequação aos 

mercados importadores. 

pecuarista deve informar ao órgão 
estadual de defesa sanitária os pro-
cedimentos que adota no manejo, 
como alimentação e cuidados sa-
nitários. Para ser aceita no sistema, 
a fazenda terá de ser aprovada em 
inspeção. 

Secretário se manifesta sobre editorial

O controle dos animais, como 
o registro e a movimentação entre 
fazendas, será feito pelos órgãos 
estaduais de defesa sanitária. O 
Documento de Identificação Ani-
mal (DIA) será extinto; continuará 
existindo a GTA, com acréscimo 
de informações ao modelo atual. 
As certificadoras serão fiscaliza-
das pelo Inmetro, e não mais pelo 
MAPA.  

Segundo Márcio Portocarrero, 
da SDAC, o novo sistema visa dar 
ao pecuarista a opção pelo tipo de 
identificação que ele julgar mais 
conveniente. Ao mesmo tempo, 
possibilitará que ele escolha a que 
mercado quer servir. “A Rússia exige 
só o registro básico do animal; não 
é certificação, nem rastreabilidade. 
O mercado norte-americano, com 
a cota Hilton, exige certificação da 
propriedade. Já o mercado europeu 
exige a quarentena”, explica Porto-
carrero. 

Antes de serem oficializadas, as 
novas regras serão apresentadas à 
União Européia neste mês.
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ABC na Agrishow Ribeirão

Engenheiros agrônomos
O vice-presidente da ABC, 

Ney Soares Piegas, representou a 
entidade na solenidade-jantar da 
Associação de Engenheiros Agrô-
nomos do Estado de São Paulo 
(AEASP) em que foram home-
nageados os profissionais da área 
que se destacaram em 2004. O 
prêmio “Deusa Ceres”, de enge-
nheiro agrônomo do ano, foi en-
tregue a Plínio Brotero Junqueira. 
O evento foi realizado no dia 13 
de maio, no Hotel Jaraguá, em 
São Paulo.

Turismo Rural
A Câmara Setorial de Lazer e 

Turismo no meio Rural, do Estado 
de São Paulo, está planejando a rea-
lização de um amplo levantamento 
das propriedades paulistas de turis-
mo rural. Prepara também o seu 
regimento interno e participação na 
2ª Feira Tur, a ser realizada em no-
vembro, no Parque da Água Branca, 
em São Paulo. Esses e outros assun-
tos foram discutidos na reunião do 
colegiado no dia 12 de maio. A ABC 
foi representada pelo assessor da di-
retoria, Belirio Brandão Neto.

A ABC marcou pre-
sença na Agrishow Ri-
beirão Preto, realizada 
de 16 a 21 de maio. Na 
solenidade de abertu-
ra, esteve o assessor da 
diretoria, Belirio Bran-
dão Neto; no transcurso 
do evento, compareceu 
o conselheiro Carlos 
Eduardo Moreira Fer-
reira. A ABC integra o 
Conselho Consultivo da 
Agrishow.

Neste ano, o maior 
evento de tecnologia agrícola do 
país apresentou os reflexos da crise 
da agropecuária brasileira. Os ne-
gócios realizados durante o evento 
somaram R$ 760 milhões, volume 
40% inferior ao obtido em 2004 
(R$ 1,288 bilhão). Segundo Ser-
gio Magalhães, presidente do Sis-

tema Agrishow, a queda se deveu 
ao momento difícil de importantes 
culturas, como soja, milho, algo-
dão, trigo e arroz. “Os agricultores 
adquiriram insumos com o dólar 
a R$ 3,10 e estão vendendo a R$ 
2,50. E mais: o clima não colabo-
rou em algumas regiões, como Sul 

e Centro-Oeste, e houve 
quebra em culturas im-
portantes. Essas ques-
tões, em conjunto, expli-
cam o cenário atual do 
agronegócio”, assinalou 
Sergio Magalhães. Para 
ele, no entanto, “o resul-
tado da feira, em termos 
de negócios e visitantes, 
correspondeu à nossa ex-
pectativa realista”.

A Agrishow Ribeirão 
reuniu 640 empresas, 
que apresentaram 2.500 

marcas em equipamentos, produ-
tos e serviços. Dentre as 138 mil 
pessoas que foram à feita, 25 mil 
eram pequenos produtores e 2.700 
visitantes estrangeiros de países 
como  Estados Unidos, México, 
Índia, Guatemala, Paquistão e 
Moçambique. 

O ministro Roberto Rodrigues falou na abertura da Agrishow. 

Bio Brazil
O Pavilhão da Bienal, no Parque 

Ibirapuera, em São Paulo, abrigou 
durante os dias 07 a 10 de maio a 
primeira edição da feira Bio Brazil 
FAIR – I Fórum Nacional de Agri-
cultura Orgânica e Sustentável. 
Enquanto empresas apresentavam 
seus produtos orgânicos – como 
café, achocolatado instantâneo e 
cachaça de mandioca –, profissio-
nais e estudiosos debatiam assuntos 
como  a nova legislação de produ-
tos orgânicos e financiamentos para 
o agronegócio orgânico. Belirio 
Brandão Neto representou a ABC 
no evento.

Em Brasília
O presidente Luis Alberto Mo-

reira Ferreira e o representante da 
ABC em Brasília, João Pinheiro 
da Silveira Filho, participaram 
das reuniões do Fórum Nacional 
Permanente da Pecuária de Cor-
te, da CNA, no dia 17 de maio, e 
do Comitê Técnico Consultivo do 
Sisbov, no dia 18. Em ambos en-
contros foram discutidas as novas 
regras para a rastreabilidade (veja 
páginas 3 e 4).

Produtos orgânicos
A Comissão da Produção Or-

gânica de São Paulo (CEPorg/SP) 
se reuniu no dia 30 de maio, na 
superintendência do MAPA, na 
capital paulista. Belirio Brandão 
Neto representou a ABC no en-
contro que foi discutido, entre 
outros assuntos, o planejamento 
estratégico da CEPorg/SP.

Revista Exame
A revista Exame entrevistou 

Luis Alberto Moreira Ferreira no 
dia 31 de maio, na sede da ABC. 
O tema central foi o comporta-
mento da pecuária brasileira em 
2004 e neste ano. 
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Só a América do Sul não 
erradicou aftosa no continente

O médico veterinário Sebastião 
Costa Guedes se tornou um 
baluarte no combate à febre aftosa 
no Brasil – não propriamente 
pela atuação no campo clínico, 
mas sim pelo seu envolvimento 
com as questões macro da política 
sanitária animal. Em razão 
de suas atividades profi ssionais 
na Bayer, onde foi de chefe dos 
serviços técnicos a diretor da área 
de Saúde Animal e de Higiene 
e Saúde Pública, credenciou-
se como ativo dirigente do 
SINDAN – Sindicato Nacional 
das Indústrias de Produtos para 
Saúde Animal, do qual hoje é 

consultor. Além de vice-presidente 
em exercício do Conselho 
Nacional da Pecuária de Corte 
(CNPC), Guedes é membro do 
Grupo Interamericano para 
Erradicação da Febre Aftosa nas 
Américas. Como tal, participou 
ativamente da elaboração do 
Plano Hemisférico de Erradicação 
da Febre Aftosa, cuja redação foi 
concluída em novembro do ano 
passado e entregue a autoridades 
de diversos países. O trabalho 
de Sebastião Guedes, agora, está 
sendo aparar arestas para que o 
Plano possa ser posto em prática, 
como mostrou nesta entrevista. 

Jornal dos Criadores – Os go-
vernos sul-americanos “compra-
ram” efetivamente o Plano He-
misférico de Erradicação da Fe-
bre Aftosa (PHEFA)? 

Sebastião Guedes – A maio-
ria sim, mas existem divergências 
de posição sobre o papel do go-
verno. Alguns países acham que 
o estado deve agir sozinho, sem 
o apoio do setor privado. Era a 
posição do Uruguai, no governo 
passado, e atualmente da Argen-
tina e em parte do Paraguai. É 
necessário que esses países façam 
uma reavaliação dessa posição, 
pois sem a participação do setor 
privado o PHEFA está fadado 
ao fracasso. Os estados não têm 
condições de investir sozinhos. 
E é essencial para os doares do 
setor privado, que investem no 
Plano, participar das decisões e 
controlar a aplicação dos recur-
sos. O objetivo do PHEFA é for-
talecer e complementar os pro-
gramas nacionais de prevenção e 
erradicação da febre aftosa. Não 
queremos competir com nenhum 
estado. Cada governo tem a sua 
obrigação. 

Diante desse impasse, o PHE-
FA sairá do papel?

Acredito que o bom senso aca-
bará prevalecendo, afinal a Améri-
ca do Sul é a única parte do con-
tinente que não erradicou a febre 
aftosa. Quando isso ocorrer, have-
rá vantagens para todos os países 
da região, principalmente para os 
exportadores de carne. Uma vez 
que o continente evolua para área 
livre de febre aftosa, aumentam as 
facilidades para exportar. De qual-
quer forma, o PHEFA já está sain-
do do papel. Estamos criando uma 
organização não governamental 
para gerir os recursos e viabili-
zar os convênios entre os países. 
O estatuto já foi elaborado e será 
submetido à apreciação da Orga-
nização Pan-americana da Saúde 
(OPAS) no dia 11 de junho. Nossa 
expectativa é a de que, após esta 
data, o Plano GIEFA seja iniciado 
em, no máximo, 60 dias. 

O PHEFA prevê a criação de 
fundos internacionais e nacio-
nais. Quais países financiam o 
Plano e como será a administra-
ção destes recursos?

O plano será fi nanciado prin-
cipalmente pelos Estados Unidos, 
Brasil e Canadá, e, em parte, pela 
Colômbia e Argentina. A origem 
dos fundos internacionais será des-
ses países. Estão previstos recursos 
da ordem de US$ 48 milhões, que 
serão aplicados ao longo de cinco 
anos no Chaco da Argentina, Bo-
lívia e Paraguai; na fronteira boli-
viana com o Brasil, conhecida por 
Beni; nas áreas fronteiriças do Para-
guai e no Equador. A Venezuela e as 
regiões Norte e Nordeste do Brasil 
também são importantes, mas de-
verão ser fi nanciadas com fundos 
nacionais. Esses fundos poderão ser 
administrados por entidades esco-
lhidas por conselhos mistos, envol-
vendo os doares públicos e privados, 
que supervisionarão a utilização dos 
recursos. Já os fundos internacionais 
deverão estar sob a administração 
de um conselho público e privado 
ligado à OPAS. Os recursos serão 
usados para capacitação técnica, 

Sebastião Guedes: “Sem a 
participação do setor privado o 
PHEFA está fadado ao fracasso”.
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serviços de extensão e campanhas 
de esclarecimento. O investimento 
em vacinas será feito apenas nas co-
munidades carentes. 

Por que o Plano prioriza as re-
giões fronteiriças?

As zonas fronteiriças são o prin-
cipal problema da febre aftosa. Para 
se ter uma idéia, se a Argentina não 
tivesse sido declarada zona livre sem 
vacinação dois anos antes de possi-
velmente ter eliminado o vírus, tal-
vez o Cone Sul estivesse hoje numa 
situação melhor. O que determina 
a interrupção da vacinação são os 
testes de circulação viral. Provavel-
mente, só as regiões Oeste, Norte 
e Nordeste não seriam atualmente 
consideradas zonas livres de febre 
aftosa sem vacinação. 

O Fórum Estadual de Saúde 
Animal (Fonesa) elaborou um 
plano para erradicar a febre afto-
sa no Amazonas e na região Nor-
deste do Brasil, que poderá ser 
fi nanciado pelo governo federal. 
Qual e importância da execução 
deste plano? 

O plano foi apresentado ao 
MAPA em dezembro de 2004 e 
esperamos ter a resposta em breve. 
Se for executado, dentro de dois 
anos o índice de vacinação de todo 
o País será superior a 90%. Hoje 
o Brasil, exceto as regiões Norte e 
Nordeste, tem um índice médio de 
vacinação superior a 92%, tendên-
cia que vem sendo mantida nos úl-
timos dois anos. Em 2004, foram 
vendidas 346 milhões de unidades 
de vacinas, sendo que o país tem 
180 milhões de cabeças de gado. 
O índice abaixo de 80%, que é 
divulgado para as regiões Norte 
e Nordeste, está longe do ideal. 
A erradicação da febre aftosa só é 
possível quando se atinge índices 
superiores a 90% de vacinação. 

Recentemente, os recursos para 
a defesa sanitária foram reduzi-
dos drasticamente. O governo 
brasileiro ainda não conseguiu 
perceber o risco da aftosa? Quais 
seriam as conseqüências da ocor-
rência de um foco da doença em 
uma região exportadora, como 
Mato Grosso do Sul ou o Triân-
gulo Mineiro? 

O ministro Roberto Rodrigues 

Só a América do Sul não 
erradicou aftosa no continente

disse na Expozebu que já conseguiu 
recuperar R$ 100 milhões que fo-
ram cortados da verba destinada à 
defesa sanitária. Ele pretende recu-
perar os R$ 37 milhões restantes. 
O governo sabe da importância 
de erradicar a febre aftosa, mas as 
autoridades econômicas, por uma 
visão míope, não liberam recursos 
para o MAPA. O mesmo ocorre 
com o não pagamento das cotas 
devidas ao Centro Pan-americano 
de Febre Aftosa, algo que cria uma 
imagem muito negativa para o País. 
Corremos riscos grandes e desneces-
sários. Se houver um caso de febre 
aftosa no Mato 
Grosso do Sul, 
por exemplo, as 
exportações cai-
rão 80%.

O  s e n h o r 
teve a inicia-
tiva de reunir 
lideranças da 
pecuária e da 
indústria fri-
g or í f i c a  e m 
torno de um 
grupo de tra-
balho para dis-
cutir suas di-
ferenças, principalmente no que 
se refere ao preço do boi gordo. 
Como está esse processo? 

O GT já levantou as priorida-
des. Do lado do produtor, teremos 
de melhorar a questão da sanida-
de animal e diminuir a diferença 
de produção entre os períodos de 
safra e entresafra. O rebanho tem 
de parar de crescer, por que a de-
manda interna, que responde pela 
maior parte do consumo, está re-
traída. Teremos que incentivar o 
abate de matrizes, fazer investi-
mentos em animais mais jovens e 
em programas de produtividade. 
Já a indústria precisa melhorar seu 
nível técnico. A questão que está 
em jogo é a segurança do consu-
midor. Os grandes frigoríficos ex-
portadores estão bem instalados, 
mas a maioria, não. Para expandir 
as vendas da carne, teremos de re-
solver este problema. Após a con-
clusão dos trabalhos, esperamos 
obter um consenso das medidas 
a serem adotadas. Não as urgen-
tes, mas sim as mais importantes. 
Agora, estamos discutindo os pro-

blemas mais simples e de consen-
so mais fácil, depois é que iremos 
abordar as questões tributárias e 
de varejo. 

O senhor roda o mundo. Como 
o senhor vê o estágio atual da pe-
cuária brasileira em relação aos 
demais países com grande pro-
dução de carne bovina?

O Brasil melhorou muito nos 
último três anos. Explorou bem 
as crises dos países vizinhos e a da 
vaca louca na Europa. Agora é hora 
de valorizar a qualidade da carne. 
Além de erradicar a febre aftosa, 

precisamos es-
tabelecer alian-
ças estratégicas, 
principalmente 
com os Estados 
Unidos. Se ti-
vermos os EUA 
como parcei-
ros, poderemos 
contar com a 
tradição norte-
americana para 
conquistarmos 
novos merca-
dos e usar par-
cialmente sua 
capacidade de 

distribuição. Isso é o mundo glo-
balizado. Com relação ao mercado 
interno, o Brasil tem que adotar um 
sistema popular de venda para as 
classes C e D, para ampliar o con-
sumo. A França, por exemplo, pro-
duz cortes de carne para diferentes 
níveis da população. 

Quais os planos para o Con-
selho Nacional da Pecuária de 
Corte? 

Em primeiro lugar, queremos 
harmonizar a cadeia produtiva e 
depois envolver novos segmentos 
da indústria, como o de gelatina 
e de vísceras. Estamos tentando 
fazer o que os australianos fize-
ram. Se nós queremos ser grandes 
exportadores, vamos nos unir e 
trabalhar juntos. Planejar melhor 
o futuro da pecuária de corte é es-
sencial para ampliar o consumo. 
Precisamos saber quantos quilos 
queremos que o brasileiro consu-
ma e quais cortes serão oferecidos. 
Sem esse tipo de planejamento, 
não é possível ampliar os negócios 
do setor. 

“A erradicação 
da febre aftosa só 
é possível quando 
se atinge índices 

superiores a 90% 
de vacinação”.
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P E C U A R I S T A  D O  M Ê S  |  M A R C O  A N T O N I O  P A D U L A

A pecuária como libertação
O que fazer depois de uma vida 

empresarial de sucesso no ramo da 
construção civil? Para o engenheiro 
Marco Antonio Padula a resposta 
não tinha erro: criar bois. Dito e 
feito! É o que ele faz hoje, seguin-
do uma receita própria em que os 
ingredientes são a realização de um 
sonho antigo e as experiências de 
uma vida de quase 80 anos. Em 
quatro propriedades localizadas no 
município de Rio Claro, no inte-
rior de São Paulo, Padula distribui 
uma bem cuidada criação de Nelo-
re, incrementada com touros Santa 
Gertrudes e Simental. 

Mesmo tendo começado na 
pecuária quando já estava mais do 
que maduro na vida, criar bois não 
significa nenhuma dificuldade para 
esse associado da ABC. Os alicer-
ces da convicção com que decidiu 
pela pecuária e a segurança e de-
dicação com que administra o ne-
gócio começaram a ser construídos 
lá nos tempos de rapazola, quando 
Padula tinha como principal diver-
timento passear nas fazendas do 
avô materno, Pedro Pessenda, ita-
liano de Piemonte que aportou em 
Rio Claro no final do século XIX 
para tornar-se um próspero comer-
ciante, agricultor e pecuarista. 

“Nos fins de semana e feriados 
eu ia de bicicleta de Rio Claro até 
uma das fazendas do meu avô, só 
para andar a cavalo e ficar perto 
dos animais”, conta Padula. Aos 
18 anos, no entanto, ele teve que 
trocar a bicicleta por um ônibus e 
a fazenda do avô pela faculdade. 
Foi para São Paulo, fazer engenha-
ria civil no Mackenzie. “Sempre 
gostei da minha profissão, fui um 
empresário de sucesso, mas faltava 
alguma coisa aqui dentro”, conta 
Padula para expressar a vontade 
de criar bois que ficou represada 
durante muitos anos. 

Decisão e providências
Como engenheiro, de fato Pa-

dula acumulou um formidável êxi-
to profissional e financeiro. Desde 
o projeto que fez para sua casa, no 
centro de Rio Claro, construída 
há 50 anos e que é uma referência 

arquitetônica na cidade, até gran-
des obras para abrigar indústrias e 
rodovias. “Trabalhei muito na en-
genharia; eu mesmo fazia os pro-
jetos, os cálculos e acompanhava 
as obras”, lembra. Tanta dedicação 
proporcionaria bons resultados fi-
nanceiros, mas um dia se esgota-
ria. “Sabia que não conseguiria 
manter aquele ritmo de trabalho a 
vida toda, mas também não queria 
me aposentar e ficar dentro de casa 
olhando o tempo passar”. 

Era hora de decidir – e de tomar 
providências. Já que a pecuária es-
tava no sangue ‘herdado’ do avô, a 
primeira parte estava resolvida. E 
como boi precisa de pastos, Padula 
começou a converter as economias 
em terras. No começo dos anos 
1970, ele comprou a primeira de 
suas hoje quatro fazendas. 

Ao se tornar pecuarista, no 
entanto, Padula quis tomar uma 
precaução: não repetir o mesmo 
afinco e rigor com que se dedicou à 
engenharia. “Queria uma atividade 
de libertação, sem as urgências, a 
perfeição e a exatidão da engenha-
ria”, ressalta. 

Não foi fácil se libertar. Padula 
começou criando touros e matrizes 
Santa Gertrudes com a perspecti-
va de produzir animais de elite. 
Foi para os Estados Unidos visitar 

os dez maiores produtores da raça 
no estado do Texas e começou a 
ler artigos técnicos sobre o Santa 
Gertrudes. “Vi que estava repetin-
do o mesmo modelo da engenha-
ria, e não era isso o que eu queria”, 
conta Padula para justificar a troca 
do Santa Gertrudes de elite pelo 
Nelore para vender a frigoríficos. 
Com isso, pôde passar a tratar da 
pecuária “com rusticidade”, como 
ele define. 

Três ciclos
Rusticidade, evidentemente, 

na concepção de um engenheiro. 
No universo da pecuária brasilei-
ra, o criatório de Padula pode ser 

CONFINAMENTO Os bois de Marco Antonio Padula recebem milho para terminar engorda.

RASTREABILIDADE A identificação com brinco 
é feita no nascimento dos bezerros.
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enquadrado entre os mais bem 
cuidados. O lote inicial de 100 no-
vilhas Nelore, “escolhidas a dedo”, 
e de quatro touros da mesma raça, 
com origem genética, todos com-
prados em meados dos anos 1970, 
resultam hoje em cerca de 900 
animais. São 18 touros Nelore, 
cinco Santa Gertrudes e quatro 
Simental; 350 matrizes e cem no-
vilhas Nelore, além de outras cem 
fêmeas resultantes de cruzamen-
tos; 220 bois em engorda e mais 
cem bezerros. Conforme seu pla-
nejamento, Padula vende 300 bois 
por ano aos frigoríficos.

Padula faz os ciclos de cria, 
recria e engorda, como forma de 
ter os três mercados. Seus bezerros 
mamam até os oito meses, período 
em que dispõem também do pas-
to. A desmama dura três meses e é 
feita a pasto e no cocho, com um 
composto de capim camerum e ra-
ção à base de milho e farelos. Na 
recria, os animais ficam em um 
pasto de terra roxa, que garante 
capim farto, e, no inverno, rece-
bem suplemento. Finalmente são 
confinados para a engorda, à base 
de capim, suplementos e milho. 

Esse sistema tem proporciona-
do lotes homogêneos, com 18-19 
arrobas aos 30 meses. Padula co-
memora um boi que chegou a 20 
arrobas com 25 meses. Pela quan-
tidade de terras de que dispõe, 
seu rebanho poderia ser maior. 
Mas prefere manter o número 
atual, para que possa oferecer a 
seus animais pastos fartos e com 
qualidade. E o excedente de pasta-
gens proporciona outra vantagem 
ao pecuarista. Neste ano, com a 
queda do preço da arroba, Mar-
co Antonio Padula está podendo 
manter sua decisão de não entre-
gar animais aos frigoríficos. Na 
sua previsão, voltará a vender em 
setembro. 

Identificação individual
Por entregar lotes homogêneos 

e com animais bem terminados, 
antes da queda de preço deste ano 
ele conseguia até dois reais a mais 
por arroba. “Depois de ouvir do 
comprador do frigoríf ico quan-
to ele estava pagando, eu sempre 
dizia: muito bem, agora eu quero 
saber quanto você vai pagar pelos 
meus bois?”. 

Saúde dos bois;  
saúde dos homens.  
Bons pastos, vacinas, rastreabilidade. Como se vê, Marco Antonio 

Padula cuida bem de seus animais, mas a atividade a que mais 

se dedica atualmente visa a saúde de seres humanos. 

Há 50 anos ele presta serviços voluntários à Santa Casa de Rio Claro, 

cidade onde nasceu e de onde se ausentou apenas para cursar a facul-

dade. Sem filhos e com o apoio da esposa Daisy, Padula utiliza a maior 

parte de seu tempo para trabalhar pela Santa Casa, cuja diretoria integra 

faz muito tempo. “Nem me lembro quando passei a ser diretor; mesmo 

antes disso já participava das reuniões da mesa administrativa, que se 

realizavam sempre aos domingos de manhã”, conta.

Sua primeira contribuição foi planejar e construir a primeira lavanderia 

mecanizada do hospital. Daí não parou mais. Ajudou muito com seus co-

nhecimentos de engenharia, em projetos de reformas e construções, e nos 

últimos anos empresta sua experiência também como administrador. 

“Às terças-feiras cuido das fazendas, nos outros dias da semana estou na 

Santa Casa”, diz Marco Antonio Padula. Dessa forma, ele lucra com bois 

e ganha benemerência entre os homens. 

Os cuidados de Marco Antonio 
Padula com seus animais dão a ele 
essa segurança ao negociar com 
os frigoríficos. Além de manter 
bons pastos, o próprio pecuarista 
produz o capim, a cana e o milho 
– cultivados em terra roxa – com 
que suplementa a alimentação dos 
animais. E Padula faz questão de 
acompanhar, pessoalmente, a apli-
cação das vacinas. 

Outro aspecto de zelo é a identi-
ficação individual dos animais. Os 
brincos são colocados logo no nas-
cimento, com a numeração anotada 
em um livro em que são registrados 

sexo, raça, data do nascimento e fi-
liação. “Sei tudo de cada animal”, 
conta Padula. “Com a rastreabili-
dade que faço, posso acompanhar 
a capacidade reprodutora das va-
cas; preservo as melhores e des-
carto as que não dão boas crias”, 
exemplifica. 

Mesmo com tantos cuidados, e 
com os bons resultados que obtém, 
Marco Antonio Padula faz ques-
tão de dizer que não quer ser vis-
to como um pecuarista exemplar. 
Quer apenas continuar criando boi 
a seu jeito, como um exercício de 
libertação.  

QUALIDADE  
Os 18 touros Nelore 

do pecuarista 
têm garantia de 

genética.
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ARAÇATUBA

De 21 a 30 de junho, a ExpoNelore 
Araçatuba vai reunir animais dos 
pecuaristas integrantes do Pólo Nelorista 
da “capital do boi gordo” e de criadores 
de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Paraná, Goiás, Mato Grosso do 
Sul e outros estados. Além de leilões de 
touros, matrizes, prenhezes e bezerras, 
serão levados a julgamento mais de 
800 animais. A ExpoNelore deste ano 
ocorre antes da Expoaraçatuba, que 
será realizada de 8 a 18 de julho. (18) 
3608-9550.

AGRIBUSINESS

O 4º Congresso Brasileiro de 
Agribusiness, promovido pela ABAG, 
será realizado nos dias 23 e 24 deste 
mês, no Hotel Gran Meliá WTC, em São 
Paulo, SP. O tema central do evento, 
“Alimentos, Energia e Sustentabilidade”, 
será apresentado em dois painéis 
– “Infra-estrutura, Logística e Comércio 
Internacional” e “Tendências Mundiais” 
– e em três palestras: “Expectativas 
do Mercado Internacional”, “Ameaças 
e Oportunidades ao Agronegócio” e 
“Integração: Agricultura, Floresta e 
Energia”. www.abagbrasil.com.br (11) 
3285-3100

MANEJO SANITÁRIO

27 a 30 de junho, no auditório “Rocha 
Lima” do Instituto Biológico, em São 
Paulo, SP. O 1º Simpósio sobre Manejo 
Sanitário da Reprodução de Bovinos, 
organizado pela dra. Maristela Pituco, 
do Instituto Biológico, abordará temas 

como nutrição e reprodução em bovinos, 
manejo sanitário em centrais de TE 
e IA, anomalias cromossômicas no 
desenvolvimento de embriões, patologias 
do aparelho reprodutivo de fêmeas, testes 
de diagnóstico, além de várias doenças 
como diarréia viral, brucelose, neosporose 
e toxiplasmose. www.biologico.sp.gov.br 
(11) 5087-1786/1765.

LATICÍNIOS

De 18 a 22 de julho Juiz de Fora 
abriga o XXII Congresso Nacional de 
Laticínios, promovido pela Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. 
“Padronização, identidade e qualidade 
de produtos lácteos” é o tema central 
do evento, a ser apresentado por meio 
de palestras técnicas, comunicações 
e pôsteres, além de mini-cursos. 
Simultaneamente serão realizadas a 
Exposição de Máquinas, Equipamentos, 
Embalagens e Ingredientes para a 
Indústria de Laticínios (EXPOMAQ), 
a Exposição de Produtos Lácteos 
(EXPOLAC) e o Concurso Nacional de 
Produtos Lácteos. www.epamig.br/
congressoilct (32) 3224-3116 / 8804-7616

INTERLEITE

21 a 23 de julho, em Uberlândia, MG, o 
Interleite - Simpósio Internacional sobre 
Produção Intensiva de Leite apresentará 
um amplo e diversifi cado painel sobre 
o tema.  “Estratégias competitivas para 
o produtor de leite”, “Programas de 
pagamento por qualidade” e “O leite do 
ponto de vista do consumidor” serão 
alguns dos assuntos em discussão. 
Além de pesquisadores, empresários 

e consultores brasileiros do setor, o 
Interleite contará com a participação de 
palestrantes estrangeiros. www.milkpoint.
com.br (19) 3432-2199. 

EXPOMILK

De 26 a 30 de julho o Centro de 
Exposições Imigrantes abrigará a 14ª 
Expomilk – Feira Internacional da Cadeia 
Produtiva do Leite. Na programação, 
julgamentos, concursos e leilões de 
animais das  raças Holandesa, Pardo-
Suíço, Jersey, Girolando, Gir Leiteiro; 
participação de empresas e entidades 
da cadeia produtiva do leite; palestras 
técnicas, cursos, workshops e encontro de 
lideranças do leite, entre outras atividades. 
www.expomilk.com.br (11) 5073-7799. 

GOURMET & CIA

27 a 31 de julho, em Curitiba, PR. A 
Gourmet & Cia – 5ª Feira Sul Brasileira de 
Gastronomia apresentará as novidades 
de produtos alimentícios, máquinas e 
equipamentos. Uma das atrações é a 
Cozinha dos Chefs, evento que reúne 
todos os anos quatro renomados chefs do 
Brasil. Cada dia um deles faz uma receita 
famosa do seu restaurante e ensina seus 
segredos a 50 inscritos. Esta edição 
também terá como novidade a realização 
simultânea da Hospedar – Feira de 
Fornecedores de Hotéis, Móveis e 
Similares, que trará expositores de 
produtos e serviços destinados a hotéis, 
fl ats, motéis e pousadas. 
diretriz@diretriz.com.br (41) 335-3377.   

Feicorte será 
termômetro da pecuária
Com abertura no dia 14 e encerramento no dia 18 deste 
mês, a Feicorte poderá ser um termômetro da pecuária 
para os próximos meses, já que o evento – que tem o status 
de maior feira pecuária de corte indoor da América Latina 
– ocorre num período de baixa do preço do boi gordo. Como 
ocorre tradicionalmente, a Feicorte será realizada no Centro 
de Exposições Imigrantes, em São Paulo, SP, organizada 
em quatro módulos: feira de negócios, exposições nacionais 
das raças bovinas de corte, leilões e congresso. 
A feira de negócios contará com cerca de 200 expositores 

de doze setores, da nutrição animal à informática, 
passando produtos veterinários, máquinas agrícolas 
e seguradoras. Nove raças aproveitam o evento para 
suas exposições nacionais – Angus, Simental, Simbrasil, 
Canchim, Piemontês, Pardo-Suíço Corte, Charolês, Blonde 
d’Aquitaine e Brangus –, além do Encontro Nacional Nelore 
Mocho. Serão mais de três mil animais, de 20 raças e 450 
criadores. Estão programados 25 leilões. Já o congresso 
terá palestras, conferências e workshops para debater as 
experiências de aplicação da tecnologia na cadeia produtiva 
da carne. Segundo os organizadores, participarão do evento 
representantes de cerca de 40 países, entre eles mais de 20 
do Oriente Médio. www.feicorte.com.br (11) 5073-7799.
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LEITE – Entressafra ajuda
Com a entressafra, os preços do leite tipo C pagos 
ao produtor permaneceram em tendência de alta. 
Pesquisas do Cepea mostram que na média dos seis 
estados amostrados, o preço médio pago ao produtor 
foi de R$ 0,573/litro, alta de 5,18% em relação a 
março. Esse aumento ocorre principalmente pela 
diminuição da oferta. Quanto aos estados, as maiores 
altas são em Goiás, onde a média do leite tipo C 
alcançou R$ 0,5973/litro, em abril. Em Minas Gerais, 
maior produtor nacional, o preço bruto teve alta de 
3,6%; em São Paulo, puxada pelo consumo de leite 
longa vida, a alta foi de 7,2%.

CORTE – Estabilidade baixa
Com o fraco desempenho das vendas internas 
de carne bovina, o dólar segue como um dos 
principais entraves à recuperação das cotações 
da arroba, permanecendo estáveis nas maiorias 
das praças, podendo ocorrer algumas alterações 
em função do comportamento das ofertas por 
conta das regiões onde os pastos, devido às 
chuvas e ao frio, se encontram bastante
castigados, levando ao mercado o que ainda 
resta de gado terminado.

Indicador boi gordo - SP
Mês A Vista US$ - Vista A Prazo A Prazo

 R$ / @ US$ / @ R$ / @ US$ / @

Média Mar/05                 57,18             21,15                58,28                     21,55 

Média Mar/04                 58,02             19,98                58,99                     20,31 

Média Abr/05                 55,40             21,49                56,48                     21,91 

Média Abr/04                 58,11             19,99                59,16                     20,35 

Variação                 (3,11)              1,61                 (3,09)                       1,67 

Fonte: Cepea/BM&F

Indicador bezerro - MS
Mês A Vista US$ - Vista

R$-Peso(Kg) US$-Peso(Kg)
 R$ / cabeça R$ / cabeça

Média Mar/05               370,16           136,88              182,20                     67,37 

Média Mar/04               373,54           128,61              179,90                     61,94 

Média Abr/05               366,08           142,06              182,03                     70,64 

Média Abr/04               373,88           122,17              180,31                     58,92 

Variação %                 (1,10)              3,79   

Fonte: Cepea/BM&F

Cotação boi gordo - R$/@ - 26/05/05
FRIGORÍFICO

ANIMAL
RASTREADO

ANIMAL
Ñ RASTREADO

FUNRURAL
2,30%

PLANTA U.F

BERTIN                       55,00 s/compra descontar Lins SP

FRIBOI                       54,00 s/compra descontar Andradina SP

INDEPENDÊNCIA                       52,00 s/compra descontar Nova Andradina MS

FRIGOESTRELA                       54,00  s/compra livre Estrela D´oeste SP

MINERVA                       53,50 50,50 livre Barretos SP

MONDELLI                       54,00 52,00 livre Bauru SP

MARFRIG                       55,00 51,00 descontar Promissão SP

Prazo de pagamento: 30 dias

Valores nominais do leite - R$/litro (Produtor)
Leite Data GO MG RS SP PR BA BRASIL *

Tipo C
abr/05 0,5973 0,5721 0,5627 0,5906 0,5370 0,4788 0,5730

mar/05 0,5470 0,5523 0,5504 0,5507 0,5147 0,4614 0,5448
Fonte: Cepea

Vermífugo - (R$ 1 frasco / FOB Estado)
Produto ML

R$/SP R$/SP
P.ATIVO

Maior Menor

Ivomec Gold 500     330,00     285,00 1

Ivomec Injetavel 500     190,00     178,00 1

Ricomendazole 250      51,00      18,00 7

Ripercol 150 F 250      16,80      15,36 8

1) Ivermectin; 2) Abamectin; 7) Almendazole; 8) Fosfato de Levamisol; 9) Tricloform

Antibióticos
Produto ML

R$/SP R$/SP

Maior Menor

Agrovet 5.000.000 15      12,50      10,30 

Baytril Injetável 10% 10      30,00      10,20 

Terramicina LA 50      14,00        9,50 

Pentabiotico 6.000.000 15      11,00        9,71 

Mogimec 500  s/c  s/c 

Mogimec 250  s/c  s/c 

Cotações efetuadas entre 05/05/05 a 19/05/05
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TEC TOUR  VIAGENS 
E TURISMO LTDA.

•Viagens Nacionais e Internacionais;
•Reservas em Hotéis;
•Passagens Aéreas / Pacotes Turísticos;
•Programas de Milhagens.

Av Jose César de Oliveira, 181 – cj 304
05317 000  Sâo Paulo – SP
Tel.: (11) 3641-5566   Fax: (11) 3831 8002
Email: abtr@abtr.com.br

Jornal dos Criadores
ATENÇÃO ASSOCIADO DA ABC

Os anúncios veiculados nesta página são gratuitos 
para os associados adimplentes, com os seguintes 

critérios para publicação:

< Módulo de 8,4 cm x 6,2 cm
< Envio da arte-fi nal por e-mail em arquivo PDF ou JPEG, 
 ou envio do texto (sem imagens ou logomarca) 

em Word, por e-mail.
< Prioridade de publicação por ordem de chegada 

(até o dia 15 de cada mês) ou a critério da Redação.

Antes de enviar seu anúncio, telefone para Elaine (11) 3832-9369

Culinária 
da Ciça
•Quiches 
•Tortas
•Sopas

1700 pousadas rurais
Fazemos suas reservas

Av Jose César de Oliveira, 181 – cj 304
05317-000  São Paulo – SP
Tel.: (11) 3641-5566   Fax: (11) 3831 8002
Email: abtr@abtr.com.br 

www.abtr.com.br

A mais tradicional Associação de 
Turismo Rural no Brasil lhe oferece:

Associação Brasileira 
de Turismo Rural

(11) 3812-0935 / 9708-8480
cicakfouri@bol.com.br

Assine o

Assinatura semestral: R$ 25,00
Assinatura anual: R$ 40,00

Veja fi cha no site: 
www.abccriadores.com.br

ou ligue para (11) 3832-9369


