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INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE FOR THE EXPORT OF PROCESSED BEE PRODUCTS TO
BRAZIL INTENDED FOR USES OTHER THAN HUMAN OR ANIMAL CONSUMPTION / CERTIFICADO
VETERINÁRIO INTERNACIONAL PARA EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS APÍCOLAS PROCESSADOS AO
BRASIL COM FINALIDADE OUTRAS QUE NÃO SEJA O CONSUMO HUMANO OU ANIMAL
This certificate is for veterinary purposes only. It is valid for 30 days after the date of signature (in
the case of transport by ship or rail, the time is prolonged by the time of the voyage).
PORT / PORTO: _______________________________________
DATE /DATA: _______________________________________
DECLARATIONS/ DECLARAÇÕES:
This office has on file a notarized affidavit from ________________________________ verifying
the accuracy of the statements below / Este escritório possui uma declaração juramentada
autenticada de ________________________________ , verificando a precisão das declarações
abaixo:
1. The product comes from apiaries located in the United States / O produto é proveniente de
apiários localizados nos Estados Unidos.
2. The product was subject to a treatment that inactivates the etiological agents such as
sterilization by gamma radiation, a heat treatment of 120°C for at least twenty (20)
minutes, 100°C for sixty (60) minutes, or 80°C for 120 minutes. / O produto foi submetido a
um tratamento que inativa os agentes etiológicos, como esterilização por radiação gama,
tratamento térmico de 120°C por pelo menos vinte (20) minutos, 100°C por sessenta (60)
minutos ou 80°C por 120 minutos.
3. The product is packed and shipped in a manner that prevents cross-contamination during
transport. / O produto é embalado e enviado de forma a evitar a contaminação cruzada
durante o transporte.
4. The product is processed at a facility that has procedures in place which prevent
infestations with external parasites. / O produto é processado em uma instalação que
possui procedimentos que evitam infestações por parasitas externos.
Signature of Endorsing Official/
Assinatura do oficial endossante:_______________________________________
Name of Endorsing Official /
Nome do oficial endossante:___________________________________________
Title of Endorsing Official /
Título do oficial endossante:____________________________________________
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DESCRIPTION OF CONSIGNMENT / DESCRIÇÃO DA REMESSA
Name and Address of Exporter / Nome e endereço do exportador:

Name and Address of Consignee / Nome e endereço do consignatário:

Product (type of product, quantity, unit of measure, and animal product species of origin) / Produto (tipo de
produto, quantidade, unidade de medida e espécie de origem animal):

Identification / Identificação:

Conveyance / Transporte:

