REQUISITOS SANITÀRIOS PARA IMPORTAÇÃO DE PLUMAS E PENAS
PROVENIENTES DA UNIÃO EUROPÉIA
SANITARY REQUIREMENTS FOR IMPORTATION OF FEATHERS FROM EURPEAN UNION
O produto deverà vir acompanhado de Certificado sanitàrio internacional por um veterinario do Servico
Veterinàrio Oficial do Pais exportador:
The product must be accompanied of an international sanitary sertificate issued by a Veterinarian of
the Official Veterinary Service of the exporting country:
I IDENTIFIÇÃO / IDENTIFICATION
Nome do produto; quantidade do produto; meiŋ de transporte
Name of the product; quantity of product; means of transportation
II ORIGEM / ORIGIN
Nome do pais; nome e endereco do establecimento de origem; name e endereço do expotador
Name of the country; name and address of the establishment of origin;mane and address of the
exporter
III DESTINO / DESTINATION
Nome do pais; nome e endereço do estabelecimento de destino; nome e endereçdo importador
Name of the country; name and address of the establishment of destination; name and address of the
exporting country
IV INFORMAÇOES SANITÁRIAS / SANITARY INFORMATION
O Veterinário official & baixo assinado certifica que o produto identificado acima:
The undersigned Official Veterinarian certifies that:
1)
foi obtido sob supervisão veterinária, em estabelecimento registrado no serviço oficial do
pais exportador
was obtained under veterinary supervision in an establishmet registered at the Official
Veterinary Service of the exporting country
2)
foi obtido de animals saudáveis, nascidos e criados em estado membro da União Europèia
was obtained from healthy animals that were born and raised in a state member of
European Union
3)
foi submetido a tratamento térmico em temperatura não inferior a 120 grans Celsius por
um tempo trâo inferior a sesseota minutos
was submitted to a thermal treatment in a temperature not lower than 120 Celsius
degrees at least sixty minutes
4)
foi submetido ao processo de fumigação utllizando-se mistura de formalina (formaleido a
40%) com cristais de permanganato de potissio na proporção de 45 mL de formalina para
30 g permanganato de potássio por metro cũbico, a uma temperatura não inferior a 21 °C
e umidade minima de 50%, por 10 horas, em um container hermeticamente fechado
was subjected to fumigation by mixing formalin (40 % formaldehyde) with potassium
permanganic crystals at the ratio 45 mL formalin to 30 gram potassium permanganate
per cubic meter of container space at not less than 21 °C and at least 50% relative
humidity for at least 10 hours in airtight container
5)
o container foi lacrado, sob supervisáo do veterinário oficial do pais exportador
the container was sealed under supervision of the veterinarian of the exporting country
6)
o produto deverà passar por processo de fumigação apos desembarque no Brasil,
utiliszando-se mistura de formalina (formaldeido a 40%) com cristals de permanganato de
potassio na proporção de 45 mL de formalina para 30 g de permanganato de potassio por
metro cubico, a uma temperatura não inferior a 21°C erumidade minima de 50%, por 10
horas, em om container hermeticamente fechado.
The product must be fumigated after landing in Brazil using a mixing formalin (40%
formaldehyde) with potassium permanganate crystals at the ratio 45 mL formalin to 30
gram potassium permanganate per cubic meter of container space at not less than 21°and
least 50% relative humidity for at least 10 hours in airlight container
Carimbo oficial/Official stamp
Local e data/ Place and date
Nome e assinatura do veterinário oficial/Name and signature of the official vteterinarian

