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SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS
HUMANOS

CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA
PESSOA HUMANA

<!ID720280-0>RESOLUÇÃO No- 12, DE 24 DE MAIO DE 2005

O SECRETÁRIO ESPECIAL DOS DIREITOS HUMA-
NOS E PRESIDENTE DO CONSELHO DE DEFESA DOS DI-
REITOS DA PESSOA HUMANA, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pelas Leis n° 4.319 de 16 de março de 1964 e nº
10.683 de 28 de maio de 2003, e dando cumprimento a decisão
unânime do Colegiado em sua 163ª reunião ordinária, resolve:

Art. 1° Constituir Comissão Especial com fulcro nos artigos
4º e 6º da Lei nº 4.319, de 16 de março de 1964, com o objetivo de
estabelecer metodologia interinstitucional de trabalho para acompa-
nhamento e apuração de denúncias relativas à violação do Direito
Humano à Alimentação Adequada.

Art. 2º A Comissão terá a seguinte composição:

I - Um representante do Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional - CONSEA;

II - Um representante do Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana - CDDPH;

III - Um representante da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados;

IV - Um representante da Companhia Nacional de Abas-
tecimento - CONAB;

V - Um representante da Defensoria Pública da União - DPU;

VI - Um representante da Fundação Nacional de Saúde -
FUNASA;

VII - Um representante do Ministério do Desenvolvimento
Social - MDS;

VIII - Um representante do Ministério Público Federal - MPF;

IX - Um representante da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos - SEDH;

X - Um representante do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE;

XI - Relator Nacional para os Direitos Humanos à Alimen-
tação Adequada, Água e Terra Rural, Flávio Valente.

§ 1º Os membros governamentais serão indicados pelos res-
pectivos titulares ao Secretário Especial dos Direitos Humanos

§ 2º Haverá um suplente para cada titular dos órgãos acima
mencionados.

Art. 3º A Comissão Especial poderá convidar especialistas
para o assessoramento técnico dos assuntos por ela tratados.

Art. 4º A Comissão Especial submeterá ao Conselho de De-
fesa dos Direitos da Pessoa Humana relatórios periódicos e relatório
de suas atividades.

NILMÁRIO MIRANDA

Art. 17. Os Certificados de Registro Genealógico e de Con-
trole de Genealogia conterão a respectiva composição racial, espe-
cificando o grau de sangue da raça que originou aquele produto.

§ 1º Quando se tratar de animais da variedade MOCHA, esta
característica deverá ser especificada no Certificado de Registro.

§ 2º A ABB fornecerá formulários próprios para os pedidos
de inscrição dos animais da raça BLONEL.

Art. 18. As cobrições e/ou inseminações artificiais, previstas
no esquema de formação da raça BLONEL, Anexo II, poderão ser
realizadas em qualquer época do ano.

Art. 19. Os métodos de cobrição admitidos são a monta
natural a campo e a monta controlada.

Parágrafo único. A substituição de um touro por outro, tanto
na cobrição como na inseminação artificial, deverá obedecer a um
intervalo de 25 (vinte e cinco) dias, entre a primeira e a segunda, com
comunicação obrigatória ao Serviço à ABB.

Art. 20. A Inseminação Artificial e a Transferência de Em-
brião são admitidas como métodos reprodutivos para fins de formação
da raça, devendo ser observadas as normas específicas definidas pelo
órgão competente do MAPA.

Art. 21. A comunicação de nascimento e pedido de registro
de qualquer produto deverá ser apresentada à ABB até 60 (sessenta)
dias após o nascimento, em formulário oficial próprio, preenchendo o
criador ou seu preposto, com a máxima precisão e exatidão, todos os
dados exigidos.

Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido neste artigo,
e por mais 30 (trinta) dias, a comunicação de nascimento e pedido de
registro poderá ser aceita, a critério da ABB.

Art. 22. Uma via do formulário de comunicação de nas-
cimento e pedido de registro será restituída ao criador devidamente
protocolada pela ABB.

Art. 23. Não serão registrados:

I - os produtos nascidos de vacas cujas cobrições não tenham
sido comunicadas no prazo regulamentar;

II - os produtos em cujo processo de registro se comprove a
existência de qualquer anormalidade não observada anteriormente e
que venha a constituir infração de dispositivos deste regulamento.

Art. 24. Os prazos estabelecidos neste Regulamento serão
sempre contados entre as datas da ocorrência e da entrega da res-
pectiva comunicação devidamente protocolada na ABB.

Art. 25. Os Certificados de Registro, aprovados pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, serão impressos
em formulários contínuos e terão em seus respectivos cabeçalhos os
seguintes dizeres:

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO - MAPA.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BLONEL - ABB
REGISTRO NO MAPA SOB NÚMERO PR -18

Parágrafo único. Nos Certificados serão transcritas todas as
informações contidas nos respectivos livros de Registro, tais como:
número do registro, nome, número de identificação, sexo, data de
nascimento, classificação e grau de sangue, nome e número dos
ascendentes, além do dados do criador e propriedade.

Da Identificação - Nomes - Marcas - Tatuagens

Art. 26. Os animais deverão ser identificados individual-
mente, da seguinte maneira:

I - na orelha esquerda
Para Registro Provisório:
Antes da Desmama

I.a) Parte Superior: Será feita a tatuagem de identificação
individual dos animais, obedecendo à ordem crescente e cronológica
de nascimento. Essa tatuagem deverá ser feita pelo proprietário dos
animais;

I.b) Parte Inferior: Será utilizada pelo Inspetor Técnico cre-
denciado, para a tatuagem do símbolo da ABB, juntamente com o
código de rebanho do criador, como revisão e confirmação do produto
ao pé-da-mãe.

Art. 27. Todos os animais da Raça BLONEL, aprovados para
registro provisório, serão marcados a fogo, também com o símbolo
"β", na face esquerda da cara.

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.

GABINETE DO MINISTRO
<!ID720081-0>

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 7 DE JUNHO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁ-
RIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o
disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 4.716, de 29 de junho de 1965, na
Portaria SNAP nº 47, de 15 de outubro de 1987, e o que consta do
Processo nº 21000.005720/2004-73, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regulamento para Formação da Raça Sin-
tética Bovina BLONEL.

Art. 2º Conceder à Associação Brasileira de Blonel - ABB,
sediada na Rua Oscar Freire, 465, Conjunto 11/12, São Paulo - Ca-
pital, registrada neste Ministério sob o nº PR - 018, autorização para
executar as atividades previstas no “Regulamento para a Formação da
Raça Sintética Bovina BLONEL” em todo o Território Nacional.

Art. 3º Atribuir competência ao Departamento de Sistemas
de Produção e Sustentabilidade da Secretaria de Desenvolvimento
Agropecuário e Cooperativismo, do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, para coordenar, orientar e fiscalizar a exe-
cução das normas contidas no Regulamento aprovado por esta Ins-
trução Normativa.

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

ROBERTO RODRIGUES

ANEXO

REGULAMENTO PARA A FORMAÇÃO DA
RAÇA BOVINA BLONEL

Do objetivo e dos critérios de seleção dos animais

Art. 1º A Associação Brasileira de Blonel - ABB, registrada
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o Nº PR
- 18 na Categoria de Entidade Promocional, executará, em todo o
território nacional, as atividades previstas neste Regulamento.

Art. 2º A formação da Raça Bovina Blonel reger-se-á pelo
presente regulamento do qual o Padrão da Racial, Anexo I, é parte
integrante e demais normas legais e administrativas vigentes, apro-
vadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 3º A formação da Raça Bovina Blonel tem por objetivo
a criação de um grupo étnico para a produção de carne em condições
tropicais e subtropicais.

Art. 4º Os animais que comporão a Raça Bovina Blonel
deverão atender aos seguintes requisitos:

I - serem produtos oriundos do cruzamento inicial entre as
raças Blonde d'Aquitaine e Nelore;

II - serem aprovados em inspeção zootécnica realizada por
técnicos credenciados pela ABB;

III - serem avaliados por Programas de Avaliação Genética e
Melhoramento de Bovinos de Carne, de comprovada eficiência tec-
nológica;

IV - os touros doadores de sêmen e pais de embriões deverão
apresentar índices positivos em testes de avaliação de performance
reconhecidos oficialmente.

Art. 5º Serão controladas as composições raciais, cujos cru-
zamentos subseqüentes objetivem a obtenção de BLONEL.

Do controle de genealogia e do registro genealógico

Art. 6º O Certificado de Registro Genealógico, na categoria
Puro Sintético - PS, será emitido para bimestiços de animais que
apresentem a composição racial aproximada 5/8 Blonde d'Aquitaine +
3/8 Nelore, ou entre 60 a 65% Blonde d'Aquitaine e 40 a 35%
Nelore.

Art. 7º Serão denominados da Raça Bovina Blonel os ani-
mais que forem inscritos no Registro Genealógico, na categoria Puro
Sintético - PS.

Art. 8º O Departamento de Sistemas de Produção e Sus-
tentabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Co-
operativismo é o órgão competente no âmbito do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, para resolver trabalhos de for-
mação da Raça Blonel.

Art. 9º Na formação da raça BLONEL, poderão ser ofi-
cialmente utilizadas as informações constantes de arquivos já exis-
tentes, inclusive das raças originais formadoras, Blonde d'Aquitaine e
Nelore.

Art. 10. Não será emitido certificado para fêmeas Nelore, dos
rebanhos-base do programa de cruzamentos, para a formação da raça
BLONEL, sendo feito apenas o controle cadastral.

Art. 11. A inspeção do produto para registro dar-se-á, obri-
gatoriamente, ao pé-da-mãe, antes do desmame.

Parágrafo único. Os produtos inspecionados serão tatuados
na orelha esquerda, pelo Inspetor Técnico, com o símbolo ABB, da
Associação Brasileira de Blonel.

Art. 12. Os Certificados de Controle de Genealogia e de
Registro Genealógico serão uniformes e padronizados em todo o
território nacional.

Art. 13. Os modelos de Certificados de Genealogia e de
Registro Genealógico serão aprovados pelo MAPA.

Art. 14. Serão adotadas, em conformidade com as normas
vigentes, as seguintes categorias:

I - Produtos de Cruzamento Sob Controle de Genealogia -
CCG;

II - Puros Sintéticos - PS.

Art. 15. Os Certificados de Registro Genealógico e de Con-
trole de Genealogia serão expedidos em duas modalidades:

I - Nascimento; e
II - Definitivo.

Art. 16. Para emissão dos Certificados de Registro Genea-
lógico e de Controle de Genealogia, na modalidade Definitiva, os
animais serão obrigatoriamente vistoriados por Inspetor Técnico cre-
denciado pela ABB.
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