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PECUÁRIA
Animais provenientes da EXPOZEBU 2011.

Para conhecimento: O INDEA/MT publicou em 2007 a INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº
03/2007, que estabelece entre outras coisas, que sempre que um produtor de Área
Habilitada para exportação para União Européia, solicitar uma Guia de Trânsito Animal
(GTA), sendo que sua propriedade tenha recebido animais de Área Não Habilitada para
exportação para União Européia, e que não tenha cumprido os noventa (90) dias de
quarentena previstos na IN 03/04, a GTA receberá um carimbo contento os seguintes
dizeres: Estes animais provem de propriedade de Área Habilitada à Exportação que
recebeu animais de Área Não Habilitada à Exportação, há......dias, restando ............
dias para completar a quarentena de noventa (90) dias. Esta Instrução também se
aplica quando ocorrer contato entre animais de área Habilitada e área não Habilitada. No
dia 10/05/2011 o INDEA/MT encaminhou um ofício à FAMATO, de número 10/2011
informando que os animais que participaram da EXPOZEBU/2011, tiveram contato com
animais de área não habilitada para exportação, portanto, receberam a aposição do
carimbo de quarentena. O INDEA/MT informa que o recebimento de animas com o carimbo
em eventos como leilões e exposições agropecuárias, acarretará a aposição do carimbo de
quarentena em todas as GTAs de saída dos bovídeos que participarem destes eventos. As
propriedades que receberem animais provenientes da EXPOZEBU também deverão entrar
em quarentena de noventa dias. A quarentena de noventa dias implica na impossibilidade
de abate de animais destinados a exportação para União Européia durante este período,
portanto só afetando as propriedades que estão na LISTA TRACES do Sisbov. Outras
propriedades não terão nenhuma implicação sanitária. Cabe aos responsáveis dos eventos
a decisão da inclusão ou não dos animais provenientes da EXPOZEBU, pois não há
restrições sanitárias impostas pelo órgão de defesa, exceto as mencionadas acima. Carlos
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