11 de setembro de 2020
OS PAÍSES DO MERCOSUL GARANTEM O ABASTECIMENDO DE ALIMENTOS
SEGUROS AOS SEUS CONSUMIDORES
Desde o início da pandemia da Covid-19, as diferentes cadeias da indústria de
alimentos dos países do Mercosul têm trabalhado para a implementação de
boas práticas sanitárias para assegurar o abastecimento essencial de alimentos
seguros, em uma união entre as iniciativas pública e privada.
Com o objetivo de trazer transparência e segurança aos consumidores e
àsnossas cadeias de comercialização, destacamos:
1. Não há evidencia científica de transmissão contínua do vírus
responsável pela COVID-19 por animais aos humanos através da cadeia
alimentar. Não existem provas de que o Sars-coV-2, transmissor da Covid19, possa ser transmitido através dos alimentos de origem vegetal ou
animal
2. Até a data dessa publicação, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
informa que em nenhum dos estudos disponíveis já vinculou o vírus da
Covid-19 com superfícies do entorno contaminadas.
3. A indústria de alimentos dos países do Mercosul implementa e mantém
vigentes os protocolos de higiene, prevenção e mitigação de risco de
Covid-19 mediante planos de contenção específicos para assegurar a
não contaminação das superfícies próximas dos alimentos em todos os
elos produtivos e sua distribuição, de acordo com as recomendações
globais sobre saúde lideradas pela OMS e FAO.
4. As mesmas boas práticas são implementadas especificamente na
indústria de proteína animal dos países do MERCOSUL, resultando na
saúde e segurança dos alimentos finais comercializados, tanto para o
mercado interno quanto para os países da região e todo o mercado e
internacional.

5. A segurança sanitária, por meio da implementação de protocolos de
controle e verificação pelas autoridades de saúde pública, bem como
medidas de autocontrole, reduz a probabilidade de que patógenos
ameacem a segurança do fornecimento de alimentos essenciais.
6. A cadeia produtiva de alimentos dos países do Mercosul está trabalhando
em conjunto para manter todas as práticas atualizadas à evolução do
evento epidemiológico atual e eventos futuros, a fim de manter a
inocuidade de seus alimentos.
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PRICIPAIS PROTOCOLOS ADOTADOS POR CADA PAÍS
1. Argentina
• Protocolos de produção elaborados pelo setor em conjunto com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Pesca da Nação (Magyp) https://magyp.gob.ar/covid-19/
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•

•

•

•

•

• Alimentos e bebidas (incl. Grãos)
• Apicultura
• Lácteos
• Pesca
• Pecuária (incl. Frigoríficos)
• Aves e porcos
• Ovinos
• Equinos
• Oleaginosas
• Varejões e quitandas
Protocolo específico para o transporte de cargas, aprovados pelo Ministério de
Transporte da nação:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_protocolo_transporte_de_ca
rgas_modificado.pdf
Protocolo COVID-19 de transporte fluvial, marítimo e lacustre
https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marinamercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial

2. Brasil
Portaria dos Ministérios daSaúde e da Agricultura sobre medidas para prevenir, controlar
e mitigar osriscos de transmissão da Covid-19 em atividades realizadas por matadouros e
frigoríficos: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-19-de-18-dejunho-de-2020-262407973
Colheita de produtos agrícolas: https://www.gov.br/agricultura/ptbr/campanhas/mapacontracoronavirus/documentos/recomendacoes-para-a-colheita-deprodutos-agricolas.pdf
Comercialização de produtos em feiras e no varejo: https://www.gov.br/agricultura/ptbr/campanhas/mapacontracoronavirus/documentos/recomendacoes-comercializacaoprodutos-alimenticios-feiras-livres-sacoloes-varejistas.pdf
Transporte de produtos alimentícios: https://www.gov.br/agricultura/ptbr/campanhas/mapacontracoronavirus/documentos/recomendacoes-transporteprodutos-alimenticios.pdf

O site do governo pôs à disposição uma página com os principais conteúdos já
publicados: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/campanhas/mapacontracoronavirus
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Ministério da Saúde Pública e Previdência Social - Governo Nacional do Paraguai Diretrizes para a comunidade, instituições e empresas contra a Covid-19:
https://www.mspbs.gov.py/dirementales-instituciones-empresas-covid19.html
Protocolo para ambientes de trabalho (09.04.20)
Protocolo de boas práticas para a indústria frigorífica (versão atualizada 26.08.20)
Novo Protocolo de Boas Práticas contra a Covid-19 na Indústria da Carnes - Serviço de
Saúde e Saúde Animal:
https://www.mspbs.gov.py/dependencies/portal/linked/eaec30Protocolindustriafrigorifica.pdf
Protocolo de Vigilância e Controle do Transporte Internacional de Cargas nas
Fronteiras (30.04.20)
Instruções para transporte fluvial e para estabelecimentos

4. Uruguay
Protocolo para questões portuárias: https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridadsocial/sites/ministerio-trabajo-seguridad-social/files/202006/ACTA%20y%20PROTOCOLO%20covid-19%20Puerto.pdf
Protocolo de atuação e plano de contingência para fábricas de embalagens e
envasamento para frutas, legumes e hortaliças: https://www.gub.uy/ministerio-trabajoseguridad-social/sites/ministerio-trabajo-seguridad-social/files/202004/Protocolo%20de%20actuacio%CC%81n%20y%20plan%20de%20contingencia%20por%
20COVID-19.pdf
Plano de contingência e protocolos de atuação para produção, fábricas de envase,
colheita e transporte: https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridadsocial/sites/ministerio-trabajo-seguridad-social/files/2020-04/G23S062664.pdf
Guia para a Indústria Láctea contra a Covid-19: http://www.impulsaindustria.com.uy/wpcontent/uploads/2020/03/2020-GUIA-MGAP-de-actuaci%C3%B3n-Sector-l%C3%A1cteoCOVID-19-1.pdf
Recomendações da Associação de Engenheiros de
Alimentos:http://www.impulsaindustria.com.uy/wp-content/uploads/2020/03/AIALU.jpg
Recomendações do IEH: http://www.impulsaindustria.com.uy/wpcontent/uploads/2020/03/IEH-Coronavirus-Food-Processing-Parameters.pdf
Protocolos importantes publicados pelo MGAP, promovidos por DGSSAA e DSSGG:
https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agriculturapesca/comunicacion/noticias/protocolos-seguridad-contra-coronavirus-para-cadenaagricola

