
INSPEÇÃO ANIMAL

Superposição de competências efalta de estrutura, de recursos humanos
e de legislação atualizada deixam vulnerável o serviço de inspeção e
põem em risco o consumo de produtos de origem animal no Estado,
segundo especialistas reunidos em mais umfórum técnico da Assembléia

VIGILÂT4ÍCIA
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Cristiane Pereira

O FÕRUM DE INSPEÇÃO, NA ASSEMBLÉIA
Representantes de 76 entidades votam documento para mudar a legislação de inspeção de alimentos deorigem animal
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Vigilância em alerta

O

Fórum Técnico "Produ-
tos de Origem Animal:
Inspeção e Qualidade",
promovido pela Assem-

bléia Legislativa no início do mês de
março, reuniu cerca de 190 represen-
tantes de 76 entidades federais, estadu-
ais e municipais e órgãos do governo
ligados ao tema, como objeti-
vo de discutir os principais
problemas do setor, visando à
viabilização do funcionamen-
to de serviços integrados de
vigilância sanitária, nas esfe-
ras federal, estadual e munici-
pal de governo.

O maior problema que
envolve os profissionais de fis-
calização sanitária, atualmen-
te, é a sobreposição de compe-
tências e a falta de estrutura
operacional e de recursos hu-
manos dos órgãos responsá-
veis pela fiscalização dos pro-
dutos de origem animal, da
produção à comercialização.
Várias leis regulamentam a
atividade, dividindo atribui-
çõese responsabilidades entre
órgãos federais, estaduais e
municipais, mas falta uma
unidade de ação entre as três
instâncias de governo. A Lei
Federal n° 8.080, de 19 de
setembro de 19901 deter i-
nou ainda a transferência para
o Sistema único de Saúde (SUS) da
competência de fiscalização e inspeção
de alimentos, águas e bebidas para
consumo humano, atuando em toda a
cadeia alimentar e municipalizando a
atividade. O problema é que nem todos
os municípios aderiram ao SUS e mui-
tos que o fizeram não têm condições
para arcar com a responsabilidade. A
grande questão, portanto, é a elabora-
ção de uma legislação que não apenas
defina com clareza as competências
das várias instâncias de governo envol-
vidas na fiscalização, como também
crie condições para que ela se dê eficaz-

mi ilte, aparelhando os órgãos e profis-
sinais responsáveis.

Os trabalhos do Fórum foram
permeados pela preocupação com es-
ses aspectos. As discussões foram divi-
didas em dois temas básicos - "Produ-
ção de Alimentos de Origem Animal" e
"Políticas Públicas de Inspeção e Qua-

JOSÉ NEWTON:
"Fórum evidenciou que
há base técnica para

sustentar uma
legislação que priorize a
qualidade do produto ao

meso tempo que
estimula a sua

produção industrial e
artesanal"

lidade dos Produtos" - e subdivididas
em tópicos específicos (aspectos da
produção industrial e artesanal, siste-
ma cooperativo, microusinas, políticas
públicas de intervenção, aspectos da
legislação, experiências de organiza-
ção de serviços), corri a participação de
vários conferencistas de renome no se-

tor. Depois de discus-
sões sobre os temas ex-
postos, as principais
conclusões foram apon-
tadas num relatório-sín-
tese, elaborado e apro-
vado por todos os par-
ticipantes.

Com quase 80
itens, esse documento
apresenta duas linhas
básicas de propostas:
urna, normativa, apon-
tando o caminho que a
legislação deve tornar e
os aspectos que deve
abordar de forma a
otimizar o trabalho dos
profissionais da área.
A outra linha determi-
na gestões e ações aos
quais os diversos ór-
gãos públicos e entida-
des ligados à questão
devem se ater, visando
aperfeiçoar a prática
profissional e obter me-

lhores resultados. O documento, em
fase final de elaboração, subsidiará o
processo legislativo na Assembléia e
será também encaminhado ao Poder
Executivo.

Segundo o coordenador de pro-
jetos técnicos do Conselho Regional de
Medicina Veterinária (CRMV-MG),
José Newton Coelho Meneses - que
presidiu a comissão organizadora do
Fórum - o encontro demonstrou que,
além de existir a possibilidade de
integração das instâncias de atuação
dos profissionais da área, eles próprios
têm a percepção do quanto ela é neces-
sária. José Newton destacou ainda o
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caráter democrático da iniciativa, que
oferece a oportunidade da discussão
técnica para subsidiar a elaboração de
uma norma legal, ouvidas as partes
envolvidas. "As discussões acontecidas
no Fórum evidenciaram que há base
técnica para sustentar uma legislação
que priorize a qualidade do produto ao
mesmo tempo em que estimule a sua
produção em nível indus-
trial e artesanal", afirma
ele.

INTEGRAÇÃO - Uma
das conferencistas do
Fórum Técnico sobre Ins-
peção Animal, Maria
Cristina Alvarenga Viana
Mosquim, é professora
adjunta do Departamento
de Tecnologia de Alimen-
tos da Universidade Fede-
ral de Viçosa  dedica-se a
pesquisas sobre o leite e	-.
seusderivados hácercade
20 anos. Ela acredita que a
soma de esforços
multiprofissionais e
interinstitucionais é a tini-
ca maneira de possibilitar
o objetivo proposto:
viabilizar, nas três esferas
de governo, o funciona-
mentode serviços integra-
dos de vigilância sanitária
de produtos de origem animal, sejam
eles industriais ou artesanais. A inicia-
tiva conjunta da Assembléia e do
CRMV-MG em realizar o Fórum, se-
gundo Maria Cristina, foi inédita, e ela
apontou como um dos aspectos mais
positivos a intenção real, manifestada
por todos os participantes, de trabalhar
pela elaboração de uma legislação efe-
tiva que possibilite a atuação profissi-
onal em termos ideais e visando a urna
preocupação maior— a saúde do consu-
midor.

Na avaliação da pesquisadora,
são três os pontos de estrangulamento
do setor no tocante às políticas públi-

cas: a ausência de uma legislação atual
e efetiva, a falta de pessoal e laborató-
rios e a necessidade de salários compa-
tíveis. Maria Cristina ressalta ainda a
importância de que os órgãos de fisca-
lização tenham um poder real de atua-
ção. "Hoje em dia é mais fácil um
estabelecimento ser autuado por poluir
o meio ambiente do que por colocar no
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MARIA CRISTINA M0sQuIN:

'Hoje em dia é mais
fácil um

estabelecimento ser
autuado por poluir o

meio ambiente do que
por colocar no mercado

produtos nocivos à
saúde do consumidor'

mercado produtos nocivos à saúde do
consumidor", alertou.

Maria Cristina lembrou ainda
que a maior parte da produção de leite
de Minas Gerais provém de pequenas
propriedades rurais - são cerca de 500
mil unidades em todo o Estado, sendo
que 80% delas produzem de 50 a 80
litros por dia, o que dificulta um traba-

lho eficiente de fiscaliza-
,., ção. Outro problema gra-

ve, segundo a pesquisado-
ra, é a falta de eletrificação
rural, o que não só limita a
quantidade como compro-
mete a qual idade do produ-
to. Além disso, tem aumen-
tado, nos últimos anos, o
volume de comercialização
deleite cru, que hoje repre-
senta 40% do total.

"A política de quali-
dade do leite e derivados e
de outros produtos de ori-
gem animal tem que ser
definida pela administra-
ção superior das indústri-
as, maior responsável pela
adoção de medidas que re-
sultem num controle eficaz
e econômico de seus pro-
dutos", afirma a pesquisa-

/ dora. Maria Cristina res-
salta ainda que a produção
de queijos "típicos" - do

Serro, da Canastra, de leite cru - atinge
hoje uma média de 2.700 toneladas
anuais e que o controle de qualidade
dessa produção só será feito através de
uma ação integrada, com garantia de
orientação técnica, programas de ex-
tensão e defesa animal e
operacionalização de sistemas de ou-
torga de certificados de qualidade. Ela
lembra o exemplo da França e a fama
que os queijos franceses alcançaram,
junto com um padrão de qualidade
inquestionável. "A produção do Estado
nesse setor representa um potencial
econômico e cultural - que não pode
mais ser ignorado".
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