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Da Redação

Uma das principais metas
da Secretaria da Defesa
Agropecuária do Ministé-

rio da Agricultura é acelerar a im-
plantação do Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária
(Suasa). De acor-
do com o secretá-
rio de Defesa
Agropecuária,
Francisco Jardim,
o objetivo é com-
bater os crescen-
tes casos de de-
núncias contra ir-
regularidades em
abatedouros por
todo o país. Tan-
to, que já aprova-
do em Lei, o Sua-
sa trabalha por
adesão voluntária
e já contabiliza
centenas de muni-
cípios inscritos.
Isso porque pelas
manifestações po-
sitivas o secretá-
rio diz acreditar
que 1.800 cida-
des já estarão in-
tegradas ao novo
sistema, amplian-
do o controle téc-
nico, higiênico e
sanitário em todo
território nacional.

Os maiores problemas têm sur-
gido nos matadouros municipais
que, muitas vezes, não cumprem
as exigências sanitárias. Para
Francisco Jardim, nesses casos a
responsabilidade caberia à área de
saúde dos municípios onde estão
instalados os abatedouros, ou do
Estado, no caso de frigoríficos que
vendem carne para fora de sua ci-
dade, porém dentro da mesma uni-
dade federativa. Mas, como os

problemas persistem, o secretário
entende que a solução é mesmo
ampliar a inspeção federal com o
Sistema Unificado. O secretário
diz ainda que a meta é eliminar de
vez os estabelecimentos cujas ati-
vidades tragam risco à população
e que todos os abatedouros e fri-
goríficos sejam inspecionados con-

forme a Lei.
De acordo com o Blog Carne

Saudável, os casos de flagrantes
contra abatedouros e frigoríficos
estão acontecendo a um ritmo ca-
da vez maior por todo o país. Tan-
to, que na Grande Cuiabá, por
exemplo, 70% da carne colocada à

venda não tem fiscalização, e isso
em um Estado, líder no abate de
bovinos, com quatro milhões de
animais abatidos por ano. Na Ba-
hia e Pernambuco, admite a Vigi-
lância Sanitária, metade da carne
vendida é irregular, sem controle e
sem inspeção. Contudo, situações
de ameaça à saúde pública tam-

bém podem ser vistas
em mercados mais exi-
gentes, como a cidade
de São Paulo, onde, re-
centemente, a Polícia
apreendeu cinco tonela-
das de carne imprópria
para consumo num fri-
gorífico da Zona Leste.

O blog Carne Saudá-
vel (www.carnesauda-
vel.blog.br) foi criado
como um espaço de dis-
cussão e alerta para a
importância do acompa-
nhamento da qualidade
fitossanitária da carne
bovina do Brasil, país
que é dono do maior re-
banho do mundo e pro-
duz anualmente 9 mi-
lhões de toneladas de
carne 7,3 milhões só
para consumo domésti-
co. Seu objetivo é erra-
dicar possíveis enfermi-
dades e, em última ins-
tância, colaborar para
salvar vidas. Carne Sau-
dável tem por compro-

misso denunciar os contraventores
que colocam no mercado produtos
que põem em risco a nossa vida e
a de nossos filhos. Pretende tam-
bém exigir probidade e decência
dos órgãos competentes, cobrando
o rigor no trabalho de fiscalização
para o qual foram criados, já que
metade da carne comercializada no
País não passa por inspeção fede-
ral e até mesmo frigoríficos legali-
zados operam sem cumprir as nor-
mas fitossanitárias básicas. 

Da Redação

Para evitar a introdução do ví-
rus de febre aftosa através da
fronteira com o Paraguai, país

onde a doença foi detectada, o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) intensifica as medi-
das de fiscalização na divisa com o
Paraguai nos 4 estados da região -
Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.

Na sexta-feira, 6, o ministro da
Agricultura Mendes Ribeiro Filho este-
ve em Mato Grosso do Sul para acom-
panhar as ações. Em Ponta Porã visi-
tou os locais de inspeção e acompa-
nhou o trabalho de fiscalização. Em
Campo Grande, se reuniu com o gover-
nador André Puccineli, com os secretá-
rios estaduais de agricultura e pecuá-
ria dos 4 estados e com representan-
tes das Superintendências Federais de
Agricultura.

Em Mato Grosso do Sul,  grande
parte do contingente de f iscais da
Agência Estadual de Defesa Sanitária
Animal e Vegetal ( Iagro) que estava
de férias foi  convocada para partici -
par das atividades. O apoio mil itar em
cinco pontos  est ratég icos  e  a  v ig i -
lânc ia  ampl iada  em 14 postos  f ixos
e  em 10 bar re i ras  vo lantes  cont inua
em toda a  f ronte i ra  do  estado.

No Paraná,  a f iscal ização já  está
sendo fe ita com a insta lação de ar -
co lúv ios para a des infecção de veí -
cu los procedentes do Paraguai ,  nas
cidades de Guairá,  Santa Helena e
Foz do Iguaçu receberá suporte do
exérc ito na Ponte da Amizade,  na d i -
v isa de Foz do Iguaçu com Ciudad
del  Este.

Em Santa Catar ina,  as autor ida-
des estaduais  também sol ic i taram
ajuda dos mi l i tares,  que deverão co-
laborar  nos locais  de maior  r isco nas
proximidades com a Argent ina.  Os
procedimentos de rot ina em todos os
corredores sanitár ios do estado se-
guem com maior  atenção.

E no Rio Grande do Sul ,  a  preven-
ção fo i  forta lec ida com quatro bar -
re i ras volantes na fronte i ra com a
Argent ina.  Todos os postos do Siste-
ma de Vig i lância Agropecuár ia (V ig ia-
gro)  do estado também receberam re-
forços.  (Com assessor ia)
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